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 والبويهية لسيطرة العسكريةالعباسية حتت ا اخلالفة
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 بغدادالعباسية منذ سيطرة السالجقة حتى سقوط  اخلالفة
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 حملة

 قارئ التاريخ هو أوىل الناس بالعظة واالعتبار..

 فهو يقرأ يف كل سطر سرية قوم.. قد ماتوا..

فهو يعلم أنهم اآلن بني يدي ربهم.. ُيحاَسبون على 

 أعماهلم..

حتى لو كانوا ملوكا يف هذه الدنيا وعاشوا فيها 

 أحقابا..

 فهاهم اآلن تركوا كل شيء..

 ..أعماهلم وواجهوا

 أعماهلم جعلتهم اآلن يف اجلنة..

 أو النار!
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 الباب الثالث: عصر سيطرة الرتك 

  

 قال ابن خلدون:

إذا طرقها هذا اهلرم بالرتف والراحة أن يتخري صاحب الدولة  ربام حيدث يف الدولة»

 ،أنصارا وشيعة من غري جلدهتم ممن تعود اخلشونة فيتخذهم جندا يكون أصرب عىل احلرب

ويكون ذلك دواء للدولة من اهلرم الذي  ،وأقدر عىل معاناة الشدائد من اجلوع والشظف

 .(1)«عساه أن يطرقها حتى يأذن اهلل فيها بأمره

*** 

سامهت كثري من العوامل يف انتقال اخلالفة العباسية إىل هذا الطور اجلديد: عرص سيطرة 

 الرتك!

والثااا : طبيعااة  ،إال أن عااامل ر رئيساا  صاانعا اللااار  الكبااري، ا ول: طبيعااة اخلللاااء

 ا جناد..

 فطبقة اخلللاء نشأوا يف الدعة والرتف والرفاه عىل عكس ما كان من حال اخلللاء

ا وائل الذين كانوا رجال دعوة قبل أن يكونوا مؤسيس الدولة، وحرص كل منهم عىل 

 عىل عينه حتى نشأوا رجاال قادرين عىل سياسة الدولة وإدارهتا. - ويل العهد -ه صناعة ابن

حسبام « بدو العجم» وأما طبقة ا جناد ورجال الدولة فقد صاروا من الرتك، وهم

ما بينهم وب  اللرس ذوي احلضارة العريقة وا صول املدنية وصلهم اجلاحظ، فام أبعد 

الضاربة يف أعام  التاريخ، فهم قوم أشد خشونة وأبعد عن فهم طبيعة وتكوين حضارة 

كربى، كام أن ارتباطهم بالعباسي  بدأ بعالقة السادة وا جناد، بعكس ما كان بينهم وب  

 ولة.اللرس وهي عالقة أنصار الدعوة ثم رجال الد

                                                 
 .1/161ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  (1)
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لكل هذا رسعان ما اختلت العالقة ب  اخلللاء وا تراك، ودخلت الدولة يف مرحلة 

ومل يعتدل ا مر إال ح   -وهي مرحلة كارثية لكل الدول عرب التاريخ–احلكم العسكري 

فاستطاع أن يعدل امليزان  ،ظهر من ب  البيت العبايس خليلة قائد قوي يقود اجليوش بنلسه

وحليده ثم أورثوا احلكم خليلة ضعيلا صغريا فعاد االختالل إىل الدولة حتى  للرتة هو وابنه

اهنارت متاما، وظل االهنيار يستلحل حتت احلكم العسكري حتى جرت سنة اهلل وتسلط عىل 

 العرا  قوم هم يف مقام الغزاة املحتل .. وهم البوهييون!

 خللاء هذا العرص:

 أبو جعلر حممد املنترص باهلل 

 عباس أمحد املستع  باهللأبو ال 

 أبو عبد اهلل حممد املعتز باهلل 

 أبو إسحا  حممد املهتدي باهلل 

 أبو العباس أمحد املعتمد عىل اهلل 

 أبو العباس أمحد املعتضد باهلل 

 أبو حممد عيل املكتلي باهلل 

 أبو اللضل جعلر املقتدر باهلل 

 أبو منصور حممد القاهر باهلل 

 اهللأبو العباس أمحد الرايض ب 

 أبو إسحا  إبراهيم املتقي هلل 

 أبو القاسم عبد اهلل املستكلي 
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 املنتصر باهلل

  

 هـ( 146هـ حتى ربيع اآلخر  141)من شوال  

، أسمر ضخم الرأس عظيم البطن، جيد البدن ،مهيبا ،قصريا ،أقنى ،ان املنترص أع ك

 .(1)رومية اسمها حبشية( من جارية ها222عىل عينه اليمنى أثر، وهو مولود يف سامراء )

*** 

كان أول ما فعله املنترص أن استدعى أخويه املعتز واملؤيد ليال وألزمهام بالبيعة له، أو 

با حرى مل يكن أمامهام يف هذا الظرف إال أن يستجيبا ويعلنا بيعتهام  خيهام املنترص، وأورد 

ِزموا هبا، ثم ادَّعى  املنترص أن القائد الرتكي اللتح بن الطربي نصا طويال يف البيعة التي ُألر

 .(2)خاقان هو الذي قتل أباه املتوكل، لذا قتله قصاصا

ويف صباح اليوم ا ول من اخلالفة حدثت حركة شغب من بعض اجلنود ومن الناس 

اب املنترص يف  ح  انترش خرب مقتل املتوكل، وجتمع كثري منهم عند باب القرص، وفشل ُحجَّ

ملنترص فرقة من جيشه بتلريقهم عنوة فنجحوا بعد معركة مات فيها ما رصفهم سلام، فكلف ا

 .(3)ب  الستة إىل الثالث  نلسا منهم

 وكان أول إجراء إداري يتخذه املنترص سيئا وذا وقع سيئ عند الرأي العام، فقد َوىلَّ 

 من املوايل مما جعل البعض يقول: يب عمرة أمحد بن سعيد املظامل  

 م ملاااااااا ويلياااااااا ضااااااايعة االساااااااال

 

 مظاااااااامل النااااااااس أباااااااو عماااااااره 
  مأموناااااااااا عاااااااااىل أماااااااااةرِي ُصاااااااا 

 

 (4)ولااااايس مأموناااااا عاااااىل بعاااااره 

 
                                                 

 .5/271، وابن عبد ربه: العقد اللريد 5/252الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .257، 11/256، وابن اجلوزي: املنتظم 5/241الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .6/142، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/242الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .6/145، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/242الطربي: تاريخ الطربي  (4)
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، وهباذا (1)وعاد إىل سامراء لتكاون عاصامة ملكاه« املتوكلية» ثم اختذ املنترص قرارا برتك

انتهى عرصا املتوكلياة رسيعاا، يكااد أال يكاون قاد بادأ، ولاو أن للمادن لساانا حيكاي تار هاا 

عجبا من العجب.. فمن ذا الذي توقع قبال أياام أن تكاون هاذه هاي ا ياام ا خارية لسمعنا 

 للمدينة امللكية التي تبدو وكأهنا تلتح ذراعيها  يام باهرة؟!!

وخالف املنترص سياسة أبيه مع العلوي ، وكان من أول قراراته عزل صالح بن عيل عن 

إ  أوجهك » بأهل املدينة والعلوي  قائال:املدينة وتولية عيل بن احلسن بن إسامعيل وأوصاه 

سمح ملن أراد من الناس و، (2)«فانظر كيف تكون للقوم وكيف تعاملهمإىل حلمي ودمي... 

وآمن العلوي  وكانوا خائل  أيام أبيه وأطلق  ريض اهلل عنهام،بزيارة قرب عيل واحلس  

 .(3)وقوفهم

مر استقر للمنترص رسيعا إال أن احلقيقة وعىل رغم هذه اإلجراءات التي بدا منها أن ا 

كانت غري ذلك، لقد كان الوضع خطريا أمام املنترص، فتلك هي املرة ا وىل التي يتجرأ فيها 

رعايا الدولة الذين هم أيضا من غري العرب عىل قتل اخلللاء، وعىل رغم ما كان ب  املنترص 

وذهم يف الدولة إىل درجة قتل اخلليلة وا تراك من الود قبل هذا إال أنه علم أن وصول نل

وتولية غريه يعني أهنم صاروا ا سياد املتحكم  فعال يف أمر الدولة، ومن غري شك فإن 

كثريا من ا فعال التي قام هبا القادة ا تراك يف تلك ا يام ا وىل خلالفته كانت تعني أهنم 

هيبة اخلالفة ومكانتها.. هلذا نرى رأوا أنلسهم ا عىل يدا وا قوى من كل قوة ولو كانت 

ل املنترص من حبهم إىل بغضهم وكان يسميهم وُّ ! وبدا كأن املنترص سيحاول «َقَتلة اخلللاء» حَتَ

 تكرار سرية أبيه يف حماولة التخلص من النلوذ الرتكي.

وبطبيعة احلال كانت حلظة مناسبة ليخترب فيها الروم سلطة اخلليلة اجلديد، فهامجت 

الرومية أرض الشام، فأمر املنترص بتجهيز جيش كبري بقيادة القائد الرتكي القوي  اجليوش

(، كام أرسل املنترص إىل نائب العرا  حممد بن عبد اهلل بن طاهر كتابا بليغا ها242وصيف )

                                                 
 .5/241الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .5/252تاريخ الطربي  الطربي: (2)

الرشكة العاملية للكتاب(، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  2)ط 2/512املسعودي: مروج الذهب  (2)

6/141. 
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لتحريض الناس عىل اجلهاد، وأوىص املنترص وصيلا بأن يبقى يف الشام بعد انتصاره  ربع 

أمر الثغور وجياهد هناك كلام احتاج الوضع إىل اجلهاد، إال أنه أراد يف الوقت  سن  لينظم فيها

 .(1)نلسه أن ُيبعد وصيلا عن مركز اخلالفة ويتخلص من وجوده ونلوذه

ومثلام كان الروم  تربون، كانت حركات التمرد ختترب أيضا، فقاد حممد بن عمرو 

اللراتية فأرسل املنترص قائده إسحا  بن الشاري متردا يف ناحية املوصل من أرض اجلزيرة 

 ثابت اللرغا  فأرسه وزعامء مترده ثم أرسلهم إىل سامراء فُقتِلوا.

وقد التقت رغبة املنترص مع رغبة ا مراء ا تراك يف أمر آخر، ذلك هو خلع املعتز 

لهوم؛ حب واملؤيد من والية العهد وتولية عبد الوهاب بن املنترص، بالنسبة للمنترص فا مر م

الولد والتخلص من ا خوين املنافس  واالحتلاظ بساللة اخلللاء يف نسله، وبالنسبة لألتراك 

فإن املنترص هو حليلهم ا قرب من املعتز واملؤيد، بل إن املعتز واملؤيد يكنان هلم العداوة ملا 

لوهاب بن بلغوه من النلوذ والقوة التي وصلت إىل قتل اخلليلة، كذلك فإن إنشاء عبد ا

املنترص حتت رعاية ا تراك وعينهم جيعلهم يأمنون ويطمئنون عىل استقرار نلوذهم 

 .(2)وسلطاهنم

أجرب املنترص أخويه املعتز واملؤيد عىل خلع أنلسهام من والية العهد، وختتلف الروايات 

با وُقِيدا فيام إذا كانا قد تنازال خوفا بعد التهديد، أو تنازال بعد أن صار التهديد حقيقة  فُُضِ

 خلعتكام طمعا يف ياِ  رَ تَ أَ » وما إىل ذلك، غري أن املنترص َغلَّف هذا اإلجراء بخشيته عىل إخوته

واهلل ما طمعت يف ذلك ساعة قط وإذا مل يكن يف ذلك  ؟أن أعيش حتى يكرب ولدي وأبايع له

الء وأومأ إىل سائر ولكن هؤ ،طمع فواهلل  ن يليها بنو أيب أحب إيل من أن يليها بنو عمي

يف خلعكام فخلت إن مل أفعل أن يعرتضكام بعضهم  املوايل ممن هو قائم وقاعد أحلوا عيلَّ 

فواهلل ما تلي دماؤهم كلهم بدم بعضكم فكانت  .بحديدة فيأيت عليكام فام تريا  صانعا أقتله

 .(3)«إجابتهم إىل ما سألوا أسهل عيلَّ 

( تنازهلام عن والية العهد واعرتفا بأهنام ها242صلر  22عىل كل حال أعلن ا خوان )

                                                 
 .12/2، وابن اجلوزي: املنتظم 5/245الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .4، 12/2، وابن اجلوزي: املنتظم 5/247الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .5/242خ الطربي الطربي: تاري (2)
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ن عن اخلالفة وأن املسلم  يف ِحلٍّ من بيعتهام يف حُضة كبار رجال الدولة، ثم أعلن اعاجز

 .(1)هذا عىل العامة وُأرسل به إىل ا قطار

 لو أن املنترص كان يعلم أجله يف هذه احلياة لتغري وجه التاريخ، لقد قتل املنترص أباه ثم

 أجرب أخويه عىل التنازل عن والية العهد، وهو ال يعلم أنه سيموت بعد شهرين فحسب!!

روي أنه بعد أن توىل اخلالفة رأى أباه يف املنام يلومه و ربه بأنه لن يعيش إال قليال، 

وروي أنه رأى ما يليد أن عمره يف هذه احلياة هو مخس وعرشون سنة فقط، وهي روايات 

اريخ بدون سند ولربام تكون صحيحة، لكن الثابت أنه كان يوطد ا مر تناقلتها كتب الت

لنلسه ثم لولده وهو ال يعلم أنه يف حلظاته ا خرية!.. وهذه السطور ذاهتا التي تقرأها، ال 

 الكاتب يدري وال القارئ كم يعيش من بعدها؟!

خالفة ستة  (، بعدها242ربيع اآلخر  5أصاب املنترص مرض ظل يشتد به حتى مات فيه )

أشهر فحسب! وقد دعت هذه الوفاة امللاجئة ظنون املؤرخ  إىل أنه ربام يكون قد ُقتِل، ال سيام 

واملتهم موجود: وهم الرتك، والدافع موجود: سعي املنترص يف التخلص منهم والتوطيد لنلسه، 

 .(2)مفُرِوي أن الطبيب الطيلوري وضع له السم يف آالت احلجامة فامت منها ح  احتج

يف اخلري،  اكان املنترص واسع االحتامل، راسخ العقل، كثري املعروف، راغب  »قال املسعودي: 

، وكان يأخذ نلسه بمكارم ا خال ، وكثرة اإِلنصاف، وحسن املعارشة، بام مل ا، عليل  ا، أديب  اسخي  

 .(3)«ديد اجلهلوكان وزيره أمحد بن اخلصيب قليل اخلري، كثري الرش، ش يسبقه خليلة إىل مثله.

من بعد مقتل املتوكل كانت اخلالفة العباسية قد دخلت  -أو مقتله–وبموت املنترص 

يف يدهم كا سري، إن شاءوا أبقوه وإن شاءوا » باللعل عرص سيطرة الرتك، حيث اخلليلة

 .(4)«خلعوه، وإن شاءوا قتلوه

* *  * 

                                                 
 .4، 12/2وما بعدها، وابن اجلوزي: املنتظم  5/247الطربي: تاريخ الطربي  (1)

الرشكة  2)ط 514، 2/512، واملسعودي: مروج الذهب 252، 5/251الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .2/121، واخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد العاملية للكتاب(

 الرشكة العاملية للكتاب(. 2ط) 2/514املسعودي: مروج الذهب  (2)

 .242ابن الطقطقي: اللخري يف اآلداب السلطانية ص (4)
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 املستعني باهلل

  

 هـ( 181هـ حتى حمرم  146)من ربيع اآلخر  

، وقد توىل اخلالفة وهو يف السابعة والعرشين من هو أبو العباس أمحد بن حممد املعتصم

(، وكان مجيال أبيض يميل إىل احلُمرة، أشقر، عريض ها221عمره، إذ هو مولود يف عام )

املنكب ، وكان يف وجهه أثر جدري، ورغم أنه ألثغ يف حرف الس  إال أنه كان بليغا أديبا، 

 .(1)«خمار » جارية صقلبية اسمها وأمه

*** 

كان الوزير أمحد بن اخلصيب العقل املدبر أيام املنترص، فام إن مات املنترص حتى سارع 

بجمع القادة ا تراك الذين كان أمههم: ُبغا الكبري، وُبغا الصغري، وأتامش. وسعى أمحد بن 

وأن يوحدهم عىل ما  (3)رشوسنيةوا  (2)اخلصيب يف أن جيمع قادة اجلنود ا تراك واملغاربة

 .(4)سيصدر عن اجتامع الثالثة الكبار )بغا الكبري، وبغا الصغري، وأتامش( فتم له ما أراد

كان ا تراك رافض  حلكم املعتز أو املؤيد  هنام من ولد املتوكل، فسعوا يف أن يكون 

 عتصم، والذي لقب اخلليلة من نسل املعتصم، ووقع اختيارهم عىل أمحد بن حممد بن امل

 .(6)وإن كان بعض القادة مل ُيرضهم هذا االختيار (5)«املستع  باهلل»با

وقعت يف أول أيام املستع  بعض االضطرابات التي كان مصدرها أن بعض اجلند 

: يا معتز يا ا تراك مل يرضوا باملستع  وأرادوا مبايعة املعتز باهلل بن املتوكل، وخرجوا هيتلون

                                                 
 .5/24، واخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد 5/222ابن عبد ربه: العقد اللريد  (1)

 .«مغرب»املغاربة: هم اجلند املنتسبون إىل الشام ومرص والشامل اإلفريقي، فهذه بالنسبة إىل العرا   (2)

 رشوسنية: هم اجلند املنتسبون إىل أرشوسنة من بالد الرتك ما وراء النهر!ا  (2)

 .254، 5/252الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .12/6، وابن اجلوزي: املنتظم 254، 5/252الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .2/212اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (6)
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أدى هذا إىل أن يساندهم ويدعمهم كل من مل يرض من الناس هبذا التحكم الرتكي ، فمنصور

وأراد والية املعتز التي تعترب الوالية الرشعية )باعتبار أنه تنازل عنها مضطرا، وما زال عبد 

الوهاب بن املنترص صغريا(، إال أن هذه احلركة ُهِزمت أمام مجهور اجليش الذي كان متامسكا 

قادته للمستع  بعد قتال استمر عدة أيام، حللت باالضطراب وانتهبت فيه  خلف اختيار

 .(1)كثري من ا ماكن يف بغداد وغريها، ثم استقر ا مر للمستع 

وهبذا يكون النلوذ الرتكي قد استقر ومتكن متاما، فهاهم بعد أن قتلوا خليلة، وخلعوا ولي  

س هذا فحسب، بل إن اخلليلة القائم يعلم أنه لوال للعهد، صاروا يقررون من اخلليلة القادم، لي

 ا تراك ما كان ليصل إىل كريس اخلالفة عىل عكس املتوكل واملنترص اللذين كانا ولي  للعهد.

 كان املستع  كام قال الشاعر:

 خليلااااااااااااااااااااة يف قلااااااااااااااااااااص 

 

 باااااااااااا  وصاااااااااااايف وبغااااااااااااا 
 يقااااااااااول مااااااااااا قاااااااااااال لااااااااااه  

 

 (2)كاااااااااااام تقاااااااااااول الببغاااااااااااا 

 
ن املستع  أبقى عىل احلال كام هو، فظل كاتبه هو الوزير أمحد بن يف ضوء هذا نلهم كيف أ

، حتى ح  مات (3)اخلصيب، وجعل وزيره القائد الرتكي أتامش وعهد إليه برتبية ابنه العباس

(، عهد ها242بعد والية املستع  بشهرين )مجادى اآلخرة  - أكرب القادة ا تراك -بغا الكبري 

أعامل ومناصب إىل ابنه موسى بن بغا مكانه بل أضاف إليه مهمة املستع  بام كان له من 

ديوان الربيد أيضا، وكانت وفاة بغا الكبري كاشلة عن املكانة التي وصلها ا تراك، إذ ترك ما 

 .(4)قيمته عرشة مالي  دينار، وجواهر نادرة قيمتها ثالثة مالي  دينار، وغري ذلك

رية غري مستقرة، بل تزداد اضطرابا وارتباكا، وقد وسارت خالفة املستع  أيامها القص

 نشأ هذا من ثالثة عوامل:

                                                 
 .6/172ل يف التاريخ ، وابن ا ثري: الكام5/254الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .)ط الرشكة العاملية للكتاب( 2/522املسعودي: مروج الذهب  (2)

ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ ، و5/222، وابن عبد ربه: العقد اللريد 5/254الطربي: تاريخ الطربي  (2)

6/152 ،154. 

ري: الكامل يف التاريخ ، وابن ا ث12/7، وابن اجلوزي: املنتظم 5/255الطربي: تاريخ الطربي  (4)

6/151. 
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مما وصل إليه حال اخلالفة التي مل يعد أدنى شك يف أن ا تراك هم من يسريوهنا كام 

 ون، فلقد ذهب املتوكل الذي حاول حتجيم ا تراك قتيال، ثم مات املنترص قبل أن يعيدءيشا

اخلالفة إىل هيبتها أمام ا تراك، وهاهم قد أتوا إىل اخلالفة برجل ليس أكثر من صورة وال 

يملك أن يأمرهم وال ينهاهم، ثم إن أبناء اخلليلة املتوكل )املعتز واملؤيد( يف السجن عن رأي 

رِبا عىل بيع أمالكهام بثمن بخس، فلم ُيبرق املستع  للمعتز إال ما  ا تراك ورغبتهم! وقد ُأجر

 .(1)يأتيه بعرشين ألف دينار يف السنة وللمؤيد ما يأتية بخمسة آالف دينار يف السنة

هذا الغضب الشعبي التقى مع سنة اختبار اخلللاء يف أوائل عهدهم إذ تنلجر بعض 

متردات هنا وهناك يف تلك اللحظات التي تضعف فيها الدولة ويكون اخلليلة فيها يف أضعف 

 التمردات كثرية يف عهد املستع . أوقاته، مما جعل

العمود الثعلبي فتوجه إليه القائد  وبدأت التمردات برجل يف اجلزيرة اللراتية اسمه أب

، ثم مترد أهل محص (3)(ها242ربيع اآلخر  25) (2)الرتكي أنوجو فقتله يف بلدة كلر توثى

ستع  عبد الرمحن بن وهزموه، فوىل امل( ها242وطردوا الوايل عليهم كيدر بن عبيد اهلل )

فتوجه إليهم اللضل بن قارن فحارهبم وقتل كثريا ، (4)حبيب ا زدي فتويف قبل أن يصل

منهم ثم أخذ مائة من زعامئهم وأرشافهم فأرسلهم إىل سامراء، وهدم سور املدينة لتبقى 

 .(5)املدينة بال سور حيميها فال حياولون التمرد مرة أخرى

(، وبالتحديد يف اجلزء الرشقي منها، ها241صلر  1ة يف بغداد )ثم اشتعلت انتلاضة شعبي

ضد حتكم ا تراك وتسلطهم عىل اخلالفة ولعبهم هبا واستخلافهم باخلللاء العباسي ، وشارك 

                                                 
، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/7، وابن اجلوزي: املنتظم 5/255الطربي: تاريخ الطربي  (1)

6/151. 

بلدة يف منطقة اجلزيرة اللراتية، وهي اآلن يف سوريا بذات االسم القديم مع حتريف زمني جعلها كلر  (2)

 سوسة.

، وابن ا ثري: الكامل يف 211، 2/212، واليعقويب: تاريخ اليعقويب 5/255الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .6/151التاريخ 

 .2/211اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (4)

، وابن عساكر: تاريخ دمشق 5/255، و الطربي: تاريخ الطربي 1/151البالذري: فتوح البلدان  (5)

 .6/151، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 62/421



 الضعفاءالعباســيون    

 

16 

فيها بعض فر  اجلنود من غري ا تراك، فحارصوا سجن بغداد وأخرجوا من كان فيه، وقطعوا 

 .(1)وا اجلرس اآلخر، وخربت كثري من ا ماكناجلرس الواصل ب  طريف بغداد وأحرق

(، حيث ها241ربيع ا ول  21ثم وصلت هذه االنتلاضة إىل عاصمة اخلالفة سامراء )

حارص أهل سامراء السجن وأخرجوا من كان فيه، وفشلت كتيبة من املوايل يقودها زرافة يف 

وته ا صلية يقودهم إمخاد هذه االنتلاضة بل عادت هي مهزومة،  فحينئذ نزل اجليش بق

وصيف الرتكي وأتامش وبغا الصغري وانضم إليهم عامة ا تراك، فاستطاعت القوة حسم 

املوقف وإمخاد هذه االنتلاضة. وكان من أكثر املتُضرين يف هذه االنتلاضة هم املغاربة الذين 

ر  حيُّهم، فظلت حتت الرماد نريان كانت تعود للظهور، كام حدث يف مظاهرات   2)ُأحر

 .(2)(ها241مجادى اآلخرة 

فكان أول سبيل أن احتد ا تراك حيث ضعف حال اخلليلة وانتهت هيبته من النلوس، 

وهم الذين يمثلون اجلناح العسكري عىل الوزير أمحد بن اخلصيب ممثل اجلناح املد  

 .(3)غربفاستطاعوا إيغال صدر املستع  عليه فنلاه إىل امل

بدأ القادة ا تراك أنلسهم  تللون عىل ا موال والغنائم، ال سيام أن املستع  قد ترك ثم 

أمر اخلالفة إىل ثالث شخصيات يديرونه: القائد أتامش الرتكي الذي كان أقرب الناس إىل 

د وق« خمار » ومعهام أم اخلليلة ،اخلليلة والقائم عىل تربية ولده العباس، واخلادم شاهك

 كانت جارية صقلبية وكانت تترصف يف أموال اخلالفة بال رقيب!

كانت كل ا موال الواردة إىل اخلالفة تصري إىل هؤالء الثالثة، وكان أتامش أكثرهم 

إنلاقا وإرسافا فيأخذ من ا موال أكثر من غريه باسم رعاية ولد اخلليلة العباس بن املستع ، 

ك هذا ا تراك حسدا عىل أت ( ها241ربيع اآلخر  15امش، فاجتمعوا وانطلقوا إليه )فَحرَّ

                                                 
، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/22، وابن اجلوزي: املنتظم 5/257ربي: تاريخ الطربي الط (1)

6/152. 

، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/21، وابن اجلوزي: املنتظم 5/252الطربي: تاريخ الطربي  (2)

6/154.  

 .2/212اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)
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وهو يف قرص اخلليلة إذ حاول اهلرب منهم، ولكنهم اقتحموا عليه قرص اخلليلة فأخذوه 

بل أظهر  (1)وقتلوه ومل يستطع اخلليلة أن جيريه وال ينقذه، ثم هنب ا تراك أمواله وثرواته

بمثابة السطر ا خري يف ضياع هيبة اخلليلة  .. وكان هذا(2)موافقته وأمر بلعنه يف اآلفا 

 املستع  أمام ا تراك!

جاءت ا خبار من الثغور بلاجعة أخرى، تلك هي مقتل القائدين الكبريين عمر بن 

( وعيل بن حييى ا رمني عىل جبهة القتال مع الروم، ها241رجب  15عبيد اهلل ا قطع )

 (4)ويراه بعض املؤرخ  (3)،الكارثة التي اهتزت هلا عواصم املسلم  وكان قتلهام بمثابة

إحدى النقاط احلاسمة يف الرصاع اإلسالمي البيزنطي، وكان من أسباب مقتلهام ضعف حالة 

اجلهاد واضطراب أمر الثغور وعدم قيام اخلالفة بواجبها. فكان هذا مما زاد يف حالة الغليان 

 غنياء من أهل بغداد وقادوا محلة تربعات وإنلا  لدعم الشعبي واللوىض، ثم تصدى ا

ام الذين انشغلوا بالرتف واللهو، كام قادوا محلة نلري  جيوش املسلم  التي ختىل عنها احلُكَّ

 .(5)تنادي يف الناس باجلهاد، فاجتمع كثريون من فارس وا هواز ومناطق الرش  لغزو الروم

 انفجار التمردات

ة يف قرص احلكم وعاصمة اخلالفة هي الظروف املثىل النلجار هذه الظروف القائم

واعلم أّن املستع  كان » التمردات يف سائر أنحاء البالد اإلسالمية، يقول ابن الطقطقي:

 .(6)«مستضعلا يف رأيه وعقله، وكانت أّيامه كثرية اللتن ودولته شديدة االضطراب

 

إىل زيد بن عيل بن احلس  بن عيل بن أيب طالب، وينتهي نسب أمه إىل وينتهي نسبه 

                                                 
، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/21، وابن اجلوزي: املنتظم 5/252الطربي: تاريخ الطربي  (1)

6/154.  

 .2/211اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)

  .2/222، واليعقويب: تاريخ اليعقويب 5/257الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .111، 12د. علية اجلنزوري: الثغور الربية اإلسالمية ص (4)

  .2/221، واليعقويب: تاريخ اليعقويب 5/257الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .221ابن الطقطقي: اللخري يف اآلداب السلطانية ص (6)
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جعلر بن أيب طالب، فهو عريب صميم رشيف النسب من جهتي ا ب وا م، وبدأت قصته 

منذ نزلت به شدة وفقر فذهب إىل سامراء وطلب من وصيف أن جيعل له رزقا )راتب ا( فرفض 

كانت حلظة قاسية، أن يتحكم جندي تركي يف  .. وال شك أهنا(1)وصيف وأغلظ عليه القول

واحد من العرب بل من آل البيت النبوي، رشيف النسب، وما زال العهد باملنترص وإحسانه 

 !اإىل العلوي  قريب  

الذين –عاد حييى بن عمر إىل الكوفة، واجتمع حوله كثري من ا عراب ومن أهل الكوفة 

بن عمر السيطرة عىل الكوفة، ودخلها واستحوذ  وقاد هبم حييى -استقر فيهم حب العلوي 

عن درجة  ئألف درهم فحسب )وهذا ُينب 72دينار و 2222عىل ما يف بيت املال فلم جيد إال 

اللساد ونقص ا موال يف الدولة( وحرر السجناء من سجني الكوفة، ومع كل تقدم كان 

ن هم عىل املذهب املنسوب جلده الذي–ينحاز إليه عدد أكرب من ا تباع، فانضم إليه الزيدية 

وكل حمسوب عىل الشيعة، كام وااله كثري من أهل بغداد من الشيعة وأنصار  -زيد بن عيل

العلوي ، وأحبه الناس أكثر من أي علوي خرج قبله فيهم، وقد انترص حييى بن عمر يف 

ن من الكوفة اشتباك  مع جنود اخلالفة العباسية يف الكوفة ويف ظاهرها، فقوي أمره ومتك

، فصار هبذا يف مرحلة الال عودة وأصبح من املحتم عليه أن يميض يف طريق مجع (2)وما حوهلا

ا موال وا نصار وجتهيز السالح والعتاد ملواجهة جيوش اخلالفة التي كانت قد انطلقت إليه 

 باللعل.

أيوب بن احلس   ابأمر حممد بن عبد اهلل بن طاهر )وايل بالد العرا ( واليه عىل الكوفة )أ

بن موسى( بقتال حييى بن عمر، وكان أبو أيوب قد انسحب إىل خارج الكوفة حتى وصلته ا

 ىجيوش من قبل اخلليلة ووايل العرا ، وكانت اخلطة ا فضل بالنسبة ليحيى بن عمر ه

ا زال االعتصام بالكوفة والدفاع عنها، فام زال أغلب أتباعه من العامة ال من حمرتيف القتال وم

حاهلم بالسالح والعتاد أقل بكثري من جيوش اخلالفة، غري أن بعض أتباع حييى بن عمر اقرتح 

عليه أن يستعمل سالح امللاجأة فيخرج إليهم برسعة ويغري عليهم إغارة خاطلة حتقق نرصا 

                                                 
، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/22، وابن اجلوزي: املنتظم 5/262الطربي: تاريخ الطربي  (1)

6/156.  

ابن ا ثري: الكامل يف ، و24، 12/22، وابن اجلوزي: املنتظم 261، 5/262الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .157، 6/156التاريخ 
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حاسام، وال شك أن نجاح هذه اخلطة سيعني قلزة كبرية يف الوضع العسكري والسيايس ليحيى 

مر تزيد من أتباعه وأنصاره وتضعف من جانب اخلالفة الضعيلة أصال؛ فلهذا ولغريه، بن ع

رأى حييى أن  رج باجليش إىل ظاهر الكوفة، واختار أن هيجم عليهم ليال،  ولعله أراد أن يسرت 

رجب  12الليل حال جيشه غري املزود بالسالح، فجرى بينهم قتال شديد يف آخر الليل )

اللجر إال وكانت القوة قد غلبت الشجاعة، وأصيب حييى بن عمر بطعنة يف ها( فام أتى 252

ظهره َفَخرَّ رصيعا، فانتهت هبذا حلقة أخرى يف مسلسل ثورات العلوي  التي مل تنجح أبدا! 

وأراد قائد أحد اجليوش التي أرسلها اخلليلة أن يعاقب أهل الكوفة فيقتل منهم ويأرس، إال أن 

 .(1)ن هذا وعلا عن اجلميع، فاستقر ا مر رسيعا بغري دماء جديدةنائب الكوفة منعه م

كافأ اخلليلة املستع  وايل العرا  حممد بن عبد اهلل بن طاهر بمزيد من ا رايض يف ناحية 

ا ال طربستان، فأرسل حممد كاتبه النرصا  جابر بن هارون لتسلمها، فأخذ إىل جوارها أرض

وكان أهل تلك املناطق يرعون فيها فساءهم هذا، ثم إن هذا أضيف إىل  ،ملك  حد عليها

وعىل الرجل الثا  حممد بن  ،غضب أهل طربستان والديلم عىل أمريهم سليامن بن عبد اهلل

أوس الذي انترش ظلمه هو وأوالده ب  أهل طربستان، فكان اجتامع هذين الرشين مما جعل 

ناطق يليض هبم الكأس ويتمردون، فذهبوا إىل احلسن بن زيد العلوي وبايعوه، أهل هذه امل

وانحاز إليهم بعض ا مراء املحلي  يف تلك ا نحاء وكثري من الديلم )أصحاب هذه البالد( 

(، واستوىل عليها، ثم خرج ها252شوال  22عاصمة هذه املنطقة )« آمل» فقادهم واقتحم

أمري طربستان فانترص عليه نرصا كبريا وانسحب سليامن انسحابا لقتال سليامن بن عبد اهلل 

مهينا حتى أنه مل جيد الوقت للهروب بأهل بيته، فاستوىل احلسن بن زيد عىل ا موال 

م ، وهبذا صارت طربستان يف حكم احلسن  وا سلحة واملتاع وبعث بأهل سليامن إليه ُمَكرَّ

 .(3)«الداعي الكبري» وُعرف بلقب« ىل احلقداعي اخللق إ» الذي اختذ لقب (2)بن زيد

                                                 
 .2/221، واليعقويب: تاريخ اليعقويب 5/261الطربي: تاريخ الطربي  (1)

، وابن ا ثري: الكامل 25، 12/24وما بعدها، وابن اجلوزي: املنتظم  5/262الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 وما بعدها. 6/152يف التاريخ 

 .22ان بعد اإلسالم صعباس اشتيا : تاريخ إير (2)
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التي كانت يومئذ يف سلطة « الري» ثم بدأ احلسن يف التوسع فأرسل جيشا إىل

 .(2)فاستطاع االستيالء عليها، ثم توسع باجتاه مهذان (1)الطاهري 

حتى  ها252واخلالصة أن احلسن بن زيد استخلص يف مدة ثالثة أعوام )من رمضان 

وطرد عامل بني العباس  ،هام من الديلم والِريم( مجيع طربستان وقسام اه252ذي احلجة 

وأتباعهم، وأخذ العلويون يتقاطرون عليه من احلجاز والشام والعرا  بعد أن عال صيت 

 .(3)شوكته وقدرته، وأقاموا يف والياته

وهبذا أسس احلسن بن زيد الدولة الزيدية يف طربستان، وقد استمرت نصف قرن 

 ، وكان من أهم إنجازات هذه الدولة إدخال الدياملة يف اإلسالم؛ فقدها(222 -ا ه252)

من رقيقهم إىل أيام احلسن بن زيد، فتوسطهم العلوية وأسلم  ىكان الديلم دار كلر يسب»

، فكان جهد الزيدي  مما مل تتمكن الدولة اإلسالمية من القيام به منذ أيام (4)«بعضهم

 .(5)أعيد فتح هذه املناطق، وذلك لطبيعتها اجلبلية وصعوبة مسالكهاالعباسي  ا وىل ح  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
نسل طاهر بن احلس  الذي توىل أمر خراسان وما حوهلا، ثم أبناؤه من بعده حتت سلطة الطاهريون:  (1)

 اخلالفة العباسية.

 .6/162، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/265الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .21، 22عباس اشتيا : تاريخ إيران بعد اإلسالم ص (2)

 .225االصطخري: املسالك واملاملك ص (4)

 .224د. فارو  عمر: اهلاشميون ا وائل ص (5)
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ثم ظهر يف الري يف يوم عرفة رجالن من العلوي : أمحد بن عيسى وإدريس بن موسى، 

فخطب أمحد بن عيسى ودعا إىل الرضا من آل حممد، وكان أمحد بن عيسى هو الذي تصدى 

 .(1)نترص عليهم فزادت قوته ومتكنه من الريجليش أرسله حممد بن عيل بن طاهر فا

صاحب –عىل اجلهة ا خرى نزل باخلليلة املستع  همٌّ كبري، واجتهد وصيف الرتكي 

 يف تدبري اجليوش وإهناء مترد احلسن بن زيد العلوي. -النلوذ احلقيقي وقتذاك

(، ها252اعوا قتله )رجب عىل الوايل اللضل بن قارن حتى أهنم استط إذ ثار أهل محص

بقيادة رجل – فتصدى له مجع كبري أغلبهم من الكلبي  ، موسى بن بغا الكبريفتوجه إليهم 

وجرى قتال كانت له الغلبة فيها بام معه من خربة قتالية وجيش حمرتف  -(2)اسمه دابر العلار

  منها أماكن أمام قوم من العامة، وقتل منهم كثريا، وأخذ أرشاف أهلها أرسى، ثم أحر

 !(3)كثرية عقابا هلم وتنكيال هبم

 ويذكر اليعقويب ثورة أخرى يف الشام قادها يوسف بن إبراهيم التنوخي امللقب 

، واستمرت فرتة يف مواجهات مع حممد بن املولد حتى قىض يف معرة النعامن «القصيص»با

 .(4)عليها، وكان قوامها من العرب الكلبي 

عىل بقيادة عيل بن احلس  بن قريش البخاري واجلند يف أرض فارس « الشاكرية» إذ ثار

 .(5)عبد اهلل بن إسحا  بن إبراهيم فهرب منهم فانتهبوا داره وقتلوا حممد بن احلسن بن قارن

 املصري احملتوم

بدال من أن تشغل هذه التمردات بال اخلالفة ورجاهلا ا تراك يف سامراء فتوحد صلهم، 

                                                 
 .6/161، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/265الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .2/222اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)

تاريخ دمشق  ، وابن عساكر:5/266، و الطربي: تاريخ الطربي 1/151البالذري: فتوح البلدان  (2)

 .6/161، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 62/421

 .2/222اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (4)

 .2/221، واليعقويب: تاريخ اليعقويب 5/266الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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وهو ممن شارك يف –خالف جديد ينشأ ب  القادة ا تراك، وذلك أن القائد باغر الرتكي إذ ب

زادت أمواله وأمالكه حتى وقع اخلالف بينه وب  بغا الصغري ووصيف، فهام  -قتل املتوكل

وهو كذلك ال يريد شخصيات قوية إىل جواره ويدرك  ، شيان نلوذه وحيسدان مكانه

ستحواذ عىل املستع ، وبعد تلاصيل كثرية استقر أمر اخلليلة أغراضهام يف منافسته واال

املستع  باالتلا  مع بغا الصغري ووصيف عىل قتل باغر، فتم ما أرادوا فقتلوه وهنبوا أمواله 

هو وكبري ُكتَّابه، غري أن هذا أنشأ فتنة وشغبا كبريا ب  اجلند ا تراك، مما جعل اخلليلة  ،ودياره

يف وبغا الصغري هيربون بأنلسهم يف مركب صغري إىل بغداد )املحرم املستع  ومعه وص

(، وهناك نزل املستع  يف دار حممد بن عبد اهلل بن طاهر )وايل بالد العرا (، فزاد ها251

 .(1)غياُب اخلليلة والقواد من اضطراب ا مور واشتعاهلا يف سامراء

 ويف مثل هذه احلال قال شاعر معارص:

 ا بااااااااغرالعماااااااري لااااااائن قتلاااااااو

 

 لقااااد هاااااج باااااغر حربااااا طحونااااا 
 وفاااااااااار اخلليلااااااااااة والقائاااااااااادان 

 

 باللياااااااال يلتمسااااااااان الساااااااالينا 

 وأقبلااااااااات الااااااااارتك واملعرباااااااااون 

 

 وجاااااااااء اللراغنااااااااة الاااااااادارعينا 

  كراديساااااااهم يف الساااااااالحريتسااااااا 

 

 يرجاااااون خااااايال ورجاااااال بنيناااااا 

ه والرجوع ورغم حماوالت فرقة من اجلنود ا تراك الذهاب إىل املستع  واالعتذار إلي 

به إىل بغداد إال أن اخلليلة مل يرض بالرجوع بل وصارحهم بأهنم أهل غدر ونكران، مما جعل 

عامة اجلنود ا تراك يف سامراء ينرصفون عنه، وحيرضون عليه، بل قاموا بإخراج املعتز 

ا يف واملؤيد من سجنهام وبايعوا املعتز باخلالفة! وبايعه أهل سامراء، واستوىل املعتز عىل م

سامراء من ا موال، فوجد يف بيت املال نصف مليون دينار، ووجد يف خزائن أم املستع  

وحدها مليون دينار، ويف اخلزائن املرصودة للعباس بن املستع  ستامئة ألف دينار، فتقوى 

 .(2)ومتكن وضع املعتز يف سامراء

                                                 
، وابن ا ثري: الكامل يف 12/42، وابن اجلوزي: املنتظم 262، 5/267الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .164، 6/162التاريخ 

، وابن ا ثري: الكامل يف 12/42وما بعدها، وابن اجلوزي: املنتظم  5/262الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 وما بعدها. 6/164التاريخ 
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 ل نحو نصف قرن!وصار ا مر فتنة أعادت إىل ا ذهان فتنة ا م  واملأمون قب

جرت حرب دبلوماسية ب  املستع  واملعتز، فكالمها يراسل موسى بن بغا، القائد 

الرتكي الذي كان ُ مد ثورة أهل محص يف الشام، ويستميله إليه باعتبار أنه أحد أهم قادة 

 عبد اهلل بن بغا الصغري إىل املعتز -بعد تردد–اجليش، فاستجاب موسى للمعتز، كام استجاب 

أيضا، وأرسل املستع  إىل والة اخلراج يف ا نحاء أن يرسلوا ا موال إىل بغداد ال إىل 

سامراء، وجرت حرب مراسالت ب  املعتز وحممد بن عبد اهلل بن طاهر )وايل بالد العرا ، 

لعهد وهو الذي ينزل املستع  يف داره( فاملعتز ُيَذِكره بأنه اخلليلة الرشعي وبأنه قد بايعه وليا ل

أيام أبيه املتوكل، وحممد بن عبد اهلل بن طاهر يطالبه بالرجوع إىل طاعة املستع ، ثم متايزت 

، بينام بقى أهل بغداد وجندها عىل املعتزفأصبح عامة اجلند ا تراك يف سامراء مع  ؛الصلوف

إىل والئهم للمستع ، ولكي حيمي العرا  قام حممد بن عبد اهلل بقطع اجلسور التي توصل 

ا نبار ليمنع وصول اجلند إليها، كام زاد يف حتص  بغداد وما حوهلا من ا سوار، واخلند ، 

وجعل لكل باب من أبواهبا فرقة من اجليش، ونصب عىل ا سوار املجانيق وآالت الرمي 

 .(1)استعدادا للدفاع

امه مخسة آالف كلف املعتز أخاه أبو أمحد بن املتوكل بقيادة اجليش املتجه إىل بغداد وقو

 7من ا تراك الذين هم قوام اجليش بخالف اآلخرين من غريهم، فوصل اجليش بغداد )

(، وجرت فيها معارك هائلة وطويلة استمرت نحو الشهرين وهي غري حمسومة، ها251صلر 

فجيش املعتز يبدي صنوفا من البطولة يف اهلجوم، وجيش بغداد الذي يقوده حممد بن عبد اهلل 

، ومن أوفق ما عرب عن هذه احلالة العصيبة (2)يُضب املثل يف البسالة والصمود بن طاهر

للجيش  ما ردَّ به أبو أمحد عىل أخيه املعتز ح  أرسل إليه يلومه يف التقصري وطول املعركة، 

 شعرا يقول: -أو متثل بقول عيل بن أمية يف فتنة ا م  واملأمون-فأنشد 

  ماااااااار املنايااااااااا علينااااااااا طريااااااااق

 

 وللااااادهر فياااااه اتسااااااع وضااااايق 
 

                                                 
، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/44، وابن اجلوزي: املنتظم 5/272الطربي: تاريخ الطربي  (1)

6/167. 

وما بعدها، وابن ا ثري:  12/45وما بعدها، وابن اجلوزي: املنتظم  5/274الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 وما بعدها. 6/167الكامل يف التاريخ 
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 فأيامناااااااااااااا عااااااااااااارب لألناااااااااااااام

 

 فمنهااااا البكااااور ومنهااااا الطاااارو  

 ومنهااااااا هنااااااات تشاااااايب الوليااااااد 

 

 و اااذل فيهاااا الصاااديق الصاااديق 

 وسااااااااااور عااااااااااريض لااااااااااه ذروة 

 

 تلااااوت العيااااون وبحاااار عميااااق 

 قتااااااااال مبيااااااااد وساااااااايف عتيااااااااد 

 

 وخااااوف شااااديد وحصاااان وثيااااق 

 

 

 

  اوطاااول صاااياح لاااداعي الصاااباح الااا

 

 ح فااااام يسااااتليقسالح السااااالااااا  

 فهااااااااذا قتياااااااال وهااااااااذا جااااااااريح  

 

 وهاااااذا حرياااااق وهاااااذا غرياااااق  

 وهااااااااذا قتياااااااال وهااااااااذا تلياااااااال  

 

 وآخاااااااار يشاااااااادخه املنجنيااااااااق  

 هناااااااك اغتصاااااااب وثاااااام انتهاااااااب  

 

 ودور خاااااراب وكانااااات تااااارو   

 إذا ماااااااااا سااااااااامونا إىل مساااااااااالك  

 

 وجااادناه قاااد ساااد عناااا الطرياااق  

 فبااااااااااهلل نبلاااااااااغ ماااااااااا نرجتياااااااااه  

 

 (1)ياااااقوبااااااهلل نااااادفع ماااااا ال نط  

 
( وصل جيش من ثالثة آالف يقوده موسى بن أرشناس ها251وعند )آخر ربيع ا ول 

 كمدد  يب أمحد من أخيه املعتز، ولكنه مل يغري كثريا من حال احلرب التي بقيت سجاال مشتعال!

بلغ اجلهد أيضا بأهل بغداد مبلغا عظيام، فاحلرب واحلصار أنشآ أزمة ا من والغذاء، 

هذا فقد ترسب إليهم نية حممد بن عبد اهلل بن طاهر خلع املستع  والدخول يف  وبالرغم من

طاعة املعتز، فمشوا يف مظاهرة كبرية نحو قرص حممد بن عبد اهلل بن طاهر الذي ينزل فيه 

اخلليلة معرتض  عىل ما ينوى حممد فعله، فخطب فيهم حممد وحلف بأغلظ ا يامن أن هذا مل 

إال أكاذيب وإشاعات مغرضة، غري أن الناس رفضوا أن ينلضوا إال أن  وما هي ، طر بباله

يظهر هلم اخلليلة ويعلن بنلسه أنه راض عن حممد بن عبد اهلل بن طاهر، وباللعل، خرج 

أقسمت عليكم بحق صاحب هذه الربدة  وخطب فيهم: (2)اخلليلة يف ثياب اخلالفة

طاهر فإنه غري متهم لديَّ ورضيتم عن ابن  والقضيب ملا رجعتم إىل منازلكم
(3). 

                                                 
 .5/222الطربي: تاريخ الطربي  (1)

كان اخلللاء لدى توليهم اخلالفة، ويف املناسبات الرسمية يرتدون الربدة النبوية ويمسكون بقضيب يقال  (2)

 .ملسو هيلع هللا ىلصنبي نه قضيب كان يمسكه الإأيضا 

، وابن اجلوزي: املنتظم 2/122، واخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد 5/421الطربي: تاريخ الطربي  (2)

12/42. 
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وهبذا انتهت مظاهرات البغدادي ، واستمرت حال البالد يف احلرب واحلصار، 

ِف ﴿أو كام قال اهلل تعاىل: –وازدادت أزمة ا من والغذاء  َور ُوِع َواخلر تسعة أشهر  -﴾لِبَاَس اجلر

اهلل بن طاهر قد أخرى حتى هناية هذا العام، ويف هذه ا شهر الطويلة كان حممد بن عبد 

حسم أمره بالضغط عىل اخلليلة بالتنازل عن اخلالفة للمعتز، وأن ا فضل له وللبالد أن 

منه قهرا، ويصري إىل  ىءيستسلم ويشرتط لنلسه من ا موال ما شاء قبل أن ُيؤخذ كل ش

 .(1)القتل أو ا رس، وما زال به حتى استسلم املستع  واستجاب

بن طاهر إىل املعتز هبذا التنازل، بعدما أشهد عليه وجوه أهل أرسل حممد بن عبد اهلل 

 .(2)(ها251ذي احلجة  12بغداد من القضاة واللقهاء وا رشاف )مساء 

 اللهاام إن كناات خلعتنااي ماان امللااك انتهااى عهااد املسااتع ، وكااان بعااد خلعااه يقااول: 

أّناه كاان كاريام  ومل يكان فياه مان اخلصاال املحماودة إاّل ، (3)فال ختلعناي مان جنتاك ورمحتاك

 .(4)وباهُ وَ 

 متردات علوية!

استمر مسلسل الثورات والتمردات يف هذا العام الذي اشتعلت فيه املعارك ب  املعتز 

)سامراء( واملستع  )بغداد(، وانترش اخلروج عىل اخلالفة يف الغرب والرش ، فسجلت هذه 

 متردات علوية. ة( ثالثها251السنة )

علوي امللقب بالكوكبي يف قزوين وزنجان )ربيع ا ول خرج احلس  بن أمحد ال (1

 .(5)(، وطرد الطاهري  واستوىل عىل هذه ا نحاء، وسيأيت تلصيل قصته فيام بعدها251

احلس  بن حممد العلوي من نسل احلس  بن عيل بن أيب طالب، وكان خرج بالكوفة  (2

الذي  مزاحم بن خاقانيادة من سوء موقعه أن أدرك املستع  إرسال جيش إلمخاد ثورته بق

                                                 
، وابن اجلوزي: 2/122، واخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد 424، 5/422الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .12/41املنتظم 

، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/41ظم ، وابن اجلوزي: املنت5/424الطربي: تاريخ الطربي  (2)

6/172. 

 .5/24اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (2)

 .221ابن الطقطقي: اللخري يف اآلداب السلطانية ص (4)

 .121، 6/122، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 425، 5/424الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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استطاع هزيمة احلس  بن حممد وقتل أصحابه ثم أحر  ديار الذين كانوا معه وأخذ 

 .(1)أمواهلم

لكن التمرد ا خطر من بينهم كان هو مترد إسامعيل بن يوسف العلوي من نسل  (2

م احلسن بن عيل عىل احلجاز، وقد كان مثاال سيئا للعلوي ، فقد ذا  الناس منه الظل

والعسف والقتل، ويبدو أنه محل يف نلسه روح االنتقام لكل هزائم الثورات العلوية السابقة، 

منزله ومنازل إذ سيطر أول ا مر عىل مكة وهرب واليها جعلر بن اللضل العبايس فنهب 

وأخذ ما يف الكعبة من الذهب » مكة،اجلنود وقتل مجاعة من أهل أصحابه وقتل مجاعة من 

توجه نحو ثم  ،«ب وكسوة الكعبة، وأخذ من الناس نحوا من مائتي ألف دينارواللضة والطي

 رصافح( ها251املدينة فهرب واليها عيل بن احلس  فاستوىل عليها ثم عاد إىل مكة )رجب 

أهلها حتى هلكوا جوعا وعطشا فبيع اخلبز ثالث أوا  بدرهم، واللحم الرطل بأربعة، »

أموال ثم توجه إىل جدة، وهناك هنب  ،«منه أهل مكة كل بالء ورشبة املاء بثالثة دراهم، ولقي

، ويف يوم عرفة منع ثم عاد إىل مكة واستوىل عىل السلن وقطع اإلمدادت عن أهل مكة التجار

ال جزاه اهلل » ، يقول ابن كثري:(2)حاج 1122الناس من الوقوف بعرفة وقتل من احلجاج 

-، حتى لقد اعرتف ا صلها  (3)«رصفا وال عدالال تقبل اهلل منهم ... خريا عن املسلم 

وكرهت ذكره، إذ » أن مقتله كان خريا وقال: -وهو من أصحاب البكائيات عىل العلوي 

 .(5)«غري ذلك (4)كان غريض

وقد جزاه اهلل بام صنع فلم َتُطل أيامه، إذ أماته اهلل بعد شهور، وانتهت بموته أيام عصيبة 

 از.عاشها أهل احلرم  واحلج

* * * 

                                                 
، ، وابن ا ثري: الكامل يف 521ا : مقاتل الطالبي  ص، وا صله5/215الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .6/122التاريخ 

 .2/222، واليعقويب: تاريخ اليعقويب 5/425الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .14/11ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

 .«مقاتل الطالبي »أي غرضه من تأليف كتاب  (4)

 .524ا صلها : مقاتل الطالبي  ص (5)
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 املعتز باهلل

  

 هـ( 188هـ حتى رجب  181)من احملرم  

أسود الشعر  ،حسن الضحك ،مدور الوجه ،نف أقنى ا ،كان طويال جسيام وسيام

ة وعىل مريميل إىل احل ،بيض البرشةأ ،ضيق احلاجب  ،حسن العين  ،جمعده، كثيف اللحية

م أمحد يف جودة ذهنه وحسن فهمه وأدبه ح  ماإلوقد أثنى عليه ا، (1)خده ا يرس خال أسود

عن عيل بن حرب قال: دخلت عىل املعتز فام رأيت  َى وِ دخل عليه يف حياة أبيه املتوكل، ورُ 

 .(2)خليلة أحسن وجها منه

وقيل إهنا ُسميت هبذا جلامهلا وحسنها باعتباره من « قبيحة» وأما أمه فهي جارية، واسمها

 .(4)إن املتوكل أطلق عليها هذا االسم إغاظة هلا برغم مجاهلاوقيل بل  ،(3)أسامء ا ضداد

وإن يف قصة املعتز قبل اخلالفة لعربة بليغة، ذلك أنه مل يبلغ اخلالفة ومل يستطعها ح  

تل أبوه ثم توالها أخوه.. ثم هو هو كان أبوه اخلليلة القوي يمهدها له ويرتب أمورها، فقُ 

بل ساقتها إليه ا قدار عن غري توقع، فانتقل يف  ،وال خطةالذي توالها بغري جهد وال ترتيب 

حلظة من السجن إىل العرش!! ذلك ليعلم الناس أن اهلل بالغ أمره، وأن ا مور جتري 

 بمقادير، وأن ا مر كله هلل..

*** 

                                                 
 .5/222ابن عبد ربه: العقد اللريد  (1)

 .217، 12/216، وابن عساكر: تاريخ دمشق 2/124اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (2)

بعض ا للاظ يف اللغة العربية قد حتمل نلس املعنى وضده مثل: املوىل فهي بمعنى السيد وبمعنى اخلادم  (2)

تطلق عىل الصحيح وعىل املريض، ومثل العليل  أيضا، ويقال موالي للسيد واخلادم، ومثل السليم فهي

 فهي تطلق عىل الصحيح وعىل املريض أيضا!

، وابن تغري بردي: مورد 1/224ابن الوردي: تتمة املخترص ، و4/227ابن مسكويه: جتارب ا مم  (4)

 .1/164اللطافة 
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للوهلة ا وىل نحسب أن املعتز سيجدد للخالفة شباهبا، فهو شاب يف الثالثة والعرشين 

ه ثأر مع ا تراك الذين قتلوا أباه وأضاعوا هيبة اخلالفة، وهو قد ذا  الظلم من عمره، لدي

مرت  عىل ا قل: مرة من أخيه املنترص ح  أبعده عن والية العهد، ومرة أخرى من ابن عمه 

املستع  ح  حبسه واستوىل عىل أمواله، فينبغي ملن هو يف مثله أن يكون حمبا للعدل راغبا 

 ذا التوقع مل يكن يف حمله أبدا.فيه.. إال أن ه

(، وانتقل املستع  إىل قرص احلسن بن سهل ها252املحرم  4ُخطب للمعتز يف بغداد )

لإلقامة فيه، ومل يكن مطمئنا ملا يلعله املعتز به فأراد الرحيل إىل مكة غري أن طلبه قد ُرفِض، 

فصار إىل واسط بأمه وولده »، فطلب أن يرحل إىل البرصة، وأخريا ُسمح له أن يقيم يف واسط

.. وكافأ املعتز حممد بن عبد اهلل بن طاهر، وعادت حركة (1)«وسائر أهله ليجعلها دار مقامه

 .(2)التجارة إىل بغداد فبدأت تستعيد حياهتا بعد قرابة سنة من اضطراب ا حوال

دائام،  وأفاض الشعراء يف مدح املعتز والتشلي باملستع ، وهذا وإن كان ديدن الشعراء

إال أننا نرى فيها ما كان الناس يأخذونه عىل املستع  من الضعف أمام ا تراك وضياع هيبة 

وما كان حيدوهم من ا مل يف املعتز الذي بدت عودته للخالفة وكأهنا عودة  ،اخلالفة

 للرشعية التي ذهبت مع توىل املستع ، ومنهم من امتزج يف شعره التعاطف مع املعتز بالتنديد

 بضعله مع ا تراك، فمن ذلك قول بعضهم:

 كاناااات بااااه اآلفااااا  تنضااااح هبجااااة 

 

 وهااااااو الربيااااااع ملاااااان أراد ربيعااااااا 

 َفَجنَااااتر عليااااه يااااد الزمااااان برصاااافه  

 

ااا، وكااان عاان احلااروب شسااوعا  ب   حرر

 غااادروا باااه، مكاااروا باااه، خاااانوا باااه  

 

 لااازم اللاااراش، وحاااالف التضاااجيعا 

 ولااااو أنااااه سااااعر احلااااروب بنلسااااه  

 

 قااااااااااائهن دروعااااااااااامتلببااااااااااا لل 

 لغاااادا عااااىل ريااااب الزمااااان حمرمااااا  

 

 منيعااااا -إذ َغااااَدر اللئااااام  -ولكااااان  

 لكاااان عياااا رأي الشااااليق وعذلااااه  

 

 وغاااااادا  ماااااار الناااااااكث  مطيعااااااا 

 
                                                 

 .2/222اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (1)

، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/55اجلوزي: املنتظم ابن ، 5/426الطربي: تاريخ الطربي  (2)

6/122. 
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 وامُللاااااك: لااااايس باملاااااك سااااالطانه 

 

 (1)مااان كاااان للااارأي الساااديد مضااايعا 

يف عهدة القائد وظل املستع  يف واسط فيام يشبه اإلقامة اجلربية مع أهله وأوالده،  

الرتكي أمحد بن طولون الذي كان حريصا عىل إكرامه، لكن رجال الدولة مل يطمئنوا إىل بقائه 

حيا، فأوعزوا إىل قبيحة أم املعتز أن ال أمان وال اطمئنان عىل ُملك ولدها إال بقتل املستع ، 

 .(2)ل املستع تِ وتورع أمحد بن طولون عن قتله فأرسلوا غريه فقُ 

ظهر أن املعتز صاحب غدر وهو ما سيجني عاقبته خذالنا فيام بعد، كيف وقد  وهبذا

إن هو مل َيِف  «وعهود يطول ذكرها»أقسم أن اإلسالم منه براء وأن الناس يف حل من بيعته 

 ؟!(3)بعهده إىل املستع 

ابن جماهد صاحب شمشاط وعيسى بن »وقد امتنعت بعض اجلهات عن البيعة، مثل 

 .(4)«صبهانأ ويزيد بن عبد اهلل يف مرص وعمران بن مهران بشيخ يف فلسط 

 الصراع مع األتراك

أصدر املعتز أمرا إىل حممد بن عبد اهلل بن طاهر أن حيرم وصيف وبغا الصغري من 

الرواتب وعزم عىل قتلهام، غري أهنام كانا عىل حذر ويقظة، وقد استطاعا التوسط إىل املعتز 

أظهر العلو عنهام، ثم حاول التآمر عليهام ليبدو قتلهام وكأنه غري صادر بأخويه املؤيد واملوفق ف

استطاعا جتاوز املؤامرة وعادا إىل منزلتهام  -بالذكاء وبام هلام من عالقات-عنه، إال أهنام 

 !(5)القديمة من اجلاه واملكانة

  فرصة وهبذا فشل ا مل ا ول الذي ُعِقد عىل املعتز فيام  ص ا تراك، أو لعله حت

أخرى إذ كان يعتمد عىل وجود الرجل القوي حممد بن عبد اهلل بن طاهر، لكن حممدا لن 

يلبث إال سنة واحدة ثم يموت فيرتك املعتز وجها لوجه مع ا تراك فتكون قصة ذات 

 شجون..

                                                 
 .5/422الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .41، 42، والبلوي: سرية ابن طولون ص5/415الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 الرشكة العاملية للكتاب(. 2)ط 2/541املسعودي: مروج الذهب  (2)

 .2/222اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (4)

 .6/122، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 411، 5/412الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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أجرب أخاه إنه مل متض شهور أخرى إال وأظهر املعتز أنه طاغية يكرر سرية من ظلموه، إذ 

(، حتى إذا استخلص منه ما أراد، ها252باهلل عىل خلع نلسه من والية العهد )رجب  املؤيد

ا عىل قتله بحيث يظهر أنه مات ميتة طبيعية،  َقَتَله بعد ذلك بخمسة عرش يوما، وكان حريص 

فقيل ُوِضع يف حلاف حتى مات خمتنقا، وقيل بل وضع يف ثلج حتى مات من الربد، ثم َأطرَلع 

 .(1)للقهاء والقضاة عىل جثته التي كانت بال أثر رضب أو قتلوجوه الناس وا

 ! (2)( أمر املعتز بإحضار املستع  إىل سامراء فقتله أيضاها252وبعد ذلك بثالثة أشهر )شوال 

وهبذا ظن املعتز أن كريس احلكم قد َسلِم له، ولكن احلقيقة أن كريس احلكم َسلِم 

ذي قبل مع عودة وصيف وبغا الصغري إىل مواقعهام، لألتراك، الذين متكن نلوذهم أكثر من 

أنا حتى ُيروى أن املعتز أحُض املنجم  ليسأهلم عن مدة بقائه يف احلكم، فقال أحد الظرفاء: 

أعرف من هؤالء بمقدار عمره وخالفته، فقالوا له: فكم تقول إّنه يعيش وكم يملك؟ قال: 

 .(3)ن ضحكمهام أراد ا تراك، فلم يبق يف املجلس إاّل م

ا ع  هذه ع  السخرية.. وأما ع  اإلنصاف فتقول: إن املعتز الذي ورث ملكا متضعض

انلجرت به الثورات مل يكن أمامه غري االستعانة با تراك الستعادة السيطرة عىل املناطق التي 

 خرجت عىل اخلالفة.

الفة، واستطاع فيه كام مل َ رُل ا مر من رصاع ب  اجلند ا تراك واملغاربة يف جيش اخل

وال من ثورات جديدة كثورة مساور بن  ، (4)(ها252ا تراك حسم ا مر لصاحلهم )رجب 

عبد احلميد يف منطقة البوازيج والتي انترص فيها عىل وايل هذه املنطقة بندار الطربي حتى قتله 

يت، يأواستمر يف التوسع والتقدم كام س (5)( يف هزيمة نكراءها252هو وجيشه )رجب 

وقد خرجت وحران،  -يف اجلزيرة اللراتية–وديار مُض وكثرت التمردات يف الشام ومرص 

 .(6)إليها جيوش اخلالفة فأفلحت يف إمخاد بعضها وفشلت يف اآلخر

                                                 
 .6/125، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 415، 5/414الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .6/125، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/415الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .242طانية صابن الطقطقي: اللخري يف اآلداب السل (2)

 .6/126، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/412الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .112، 6/126، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/422الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .2/222اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (6)
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معارك قبلية وفتن اندلعت يف بعض ا نحاء كاملوصل مل  ل ا مر أيضا من و

 .(1)وغريها

مترد نشب يف مهذان قاده عبد العزيز بن أيب دلف  وقد استطاع موسى بن بغا الكبري إمخاد

فهزمهم هزيمت  كبريت  فقتل منهم كثريا وأرس كثريا منهم أم عبد العزيز نلسه وانتهى 

(، ثم اجته إلمخاد ثورة احلس  بن ها252التمرد بعد قتال ابتدأ يف رجب وانتهى يف رمضان )

وهرب الكوكبي منه إىل أرض الديلم فاستطاع اسرتجاع قزوين  ،أمحد الكوكبي يف قزوين

 . (2)(ها252)ذي القعدة 

وعىل قدر ما كانت انتصارات موسى بن بغا متهد للخالفة فإهنا كانت أيضا متكن 

لألتراك فيها، فح  كان موسى بن بغا ينترص عىل عبد العزيز بن أيب دلف يف قزوين كان 

)أو بغا الرشايب( فَخَلع عليه، وألبسه التاج  اخلليلة املعتز يف سامراء يزيد يف مرتبة بغا الصغري

والوشاح ر 
، وكان من حسن حظ بغا هذا أنه مل يمض عىل هذا شهر واحد حتى كان مترد (3)

يف فر  ا ترك واملغاربة وا رشوسنية سببه املطالبة بالرواتب املتأخرة قد أفىض إىل قتل القائد 

 27الة وحتٍد فدفع ثمن هذا من حياته )الرتكي وصيف الذي واجه احتجاج اجلند بال مبا

 .(4)(، فأفىض كل ما كان لوصيف من املناصب إىل بغا الرشايبها252شوال 

وال شك أهنا كانت أياما بالغة السعادة عىل بغا الرشايب الذي حاز يف أيام ما يظل غريه 

 ال قليال!يسعى إليه سن  كثرية، إال أنه ما كان يعلم يف تلك اللحظة أن هذا لن يدوم إ

ولسبب غري معروف ختلص املعتز من أخيه أيب أمحد، ذي الشخصية القوية وصاحب 

االنتصار عىل املستع ، فنلاه إىل واسط ثم إىل البرصة ثم إىل بغداد، وكذلك نلى عمه عيل بن 

 .(5)املعتصم إىل واسط ثم إىل بغداد

                                                 
 .6/111ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

وما بعدها، واليعقويب: تاريخ  5/422، والطربي: تاريخ الطربي 2/212لدان البالذري: فتوح الب (2)

 .2/222اليعقويب 

 َخَلع عليه: أي ألبسه، والتاج والوشاحان من رسوم وتقاليد التكريم. (2)

 .2/224، واليعقويب: تاريخ اليعقويب 5/421الطربي: تاريخ الطربي  (4)

، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/64وزي: املنتظم ، وابن اجل5/422الطربي: تاريخ الطربي  (5)

6/112. 
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: وشاية ا تراك الذين ال شك يؤرقهم ويلسد أمرهم  إذا أعملنا الظن فسيتجه نحو عامل ر

وجود عبايس قوي كأيب أمحد، أو رغبة املعتز يف التخلص من عباسي  أقوياء ليستقر له أمر 

فكان التخلص من أيب أمحد ختلصا من  ،فإن ا تراك ال جيرؤون عىل منافسته يف اخلالفة ،اخلالفة

 !(1)راك إن ساء حاهلم مع املعتزمنافس قد ينقلب عليه من نلسه أو قد يكون بديال يلجأ إليه ا ت

( مما زاد يف تغري خريطة ها252وكانت وفاة حممد بن عبد اهلل بن طاهر نائب العرا  )

موازين القوى ب  رجال اخلالفة، َفَقدر َفَقَد املعتز بموته أحد أقوى الرجال املوال  له 

ابونه من أجله وملكانه، وأكثرهم إخالصا، واشتد حزن املعتز عليه، وكان يرى أن ا تراك هي

 ورثاه بشعر يقول فيه:

 َذَهَباااااااتر هبجاااااااة اخلالفاااااااة عناااااااا

 

 حاااا  أضااااحى حممااااد يف القبااااورر  

 عاااان قلياااال تكااااون أحااااداث دهاااار 

 

مااان سااانا نارهاااا يشاااب الساااعرير  
(2) 

 .(3)وضعف أمر املعتز حتى مل يكن له أمر وال هني 

يف سامراء هو بغا  ( وقد صار السيد ا كربها254أفىض كل هذا إىل أن دخلت سنة )

الرشايب الذي مل يعد لنلوذه حدود، وقد َوثَّق هذا النلوذ بتزويج ابنته من صالح بن وصيف، 

وصار حَيُضُّ املعتز عىل الذهاب إىل بغداد، وهو ما رفضه املعتز بإرصار، وكيف يقبل والذاكرة 

فة؟! وساءت ما زالت حتتلظ بام حدث للمستع  عندما ذهب إىل بغداد فضاعت منه اخلال

ال ينام إال ومعه سالحه ويف  -وهو اخلليلة -العالقة ب  املعتز وبغا الرشايب حتى كان املعتز 

حراسة مشددة داخل قرصه، حتى غلامنه وجواريه كانوا من قوة احلراسة، ثم انتهز املعتز 

خصوم بغا أحد القادة ا تراك –فرصة انشغال بغا الرشايب بتجهيز ابنته وتوصل إىل بايكباك 

يف ناحية الكرخ بسامراء، فتجهز بايكباك ومن معه ومن أراد منارصة اخلليلة  -الرشايب

وعادوا يف قوة إىل قرص اجلوسق يف سامراء، وكان بغا الرشايب من ناحيته يدبر مع صالح بن 

                                                 
ولكن نليه هذا مل يستمر طويال، بل إننا نراه ينوب عن أخيه اخلليلة يف حضور جنازة عىل بن حممد بن  (1)

(. انظر: اليعقويب: تاريخ اليعقويب ها254عيل العلوي، وهو اإلمام اهلادي عند الشيعة )مجادى اآلخرة 

إال أن ما ورد يف املصادر ا خرى عن بقاء املوفق بمكة حتى وفاة املعتز  الف رواية اليعقويب  .2/225

 هذه.

 .122الشابشتي: الديارات ص (2)

 .2/224اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)
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 .(1)وصيف ومع ا تراك مؤامرة إلهناء اجلنود املغاربة يف سامراء ثم لقتل املعتز

إىل بغا الرشايب الذي علم أنه ال حمالة مقتول، فخرج ومعه مخسامئة من أتباعه  وصل اخلرب

وما استطاع أخذه من ا موال والنلائس، ومل يكن أتباعه يعلمون أهنم قد ُيقبلون عىل مواجهة 

مسلحة، فلام علموا طلبوا أن يأذن هلم بالرجوع والتجهز، ومل يكن ملثله يف هذا املوقف أن يتخىل 

ملزيد –سته وهو يف حكم املطلوب املطارد، فانسل من بينهم مع خادم  ودون سالح عن حرا

وركب مركبا يريد اهلرب دون أن يشعر به أحد حتى من أتباعه، لكن واحدا من  -من التخلي

رشطة جرس سامراء اسرتاب يف هذا املركب وقبض عىل أصحابه، وفوجئ بأنه أمام الرجل 

بغا أن يوصله إىل منزله أو إىل منزل صالح بن وصيف )القائد ا ول يف الدولة، فطلب منه 

الرتكي وزوج ابنته(، لكن الرشطي الذكي علم أن ُبغا يف حكم اهلارب فانطلق إىل قرص املعتز 

وأخربه باخلرب فأمره املعتز بقتل بغا الرشايب من فوره وأن يأيت برأسه، فلعل ما أمره به، فكافأه 

وكانوا –، ونصب رأسه يف سامراء ويف بغداد، وأخذ اجلنود املغاربة املعتز بعرشة آالف دينار

 .(2)جثته فأحرقوها، وتتبع املعتز أبناءه الذين هربوا إىل بغداد فحبسهم -ذوي ثأر منه

ثم جاء إىل املعتز خرب سعيد آخر، ذلك هو انتصار القائد مللح عىل احلسن بن زيد 

حارضة « آمل» إىل -أي مللح - ودخوله العلوي الذي كان قد استوىل عىل طربستان،

، وكان احلسن (3)(ها255طربستان، وأخذ يف مطاردة احلسن بن زيد يف أرض الديلم )أوائل 

بن زيد قد انسحب أمام اجليش العبايس فام كان بإمكانه املواجهة، لذا فام إن رجع جيش 

 .(4)اخلالفة حتى عاد مرة أخرى وأعاد تنظيم أمره يف طربستان

كل حال، مل تطل أيام السعادة عىل املعتز، فلي أطراف اخلالفة كان مترد كبري يقوده عىل 

ل ويزيد، وهو ما سيؤدي إىل نشوء الدولة حيعقوب بن الليث الصلار يف كرمان يستل

الصلارية، وسنأيت إىل تلصيل ذلك بعد قليل، ويف داخل سامراء كان الرصاع قد اشتعل ب  

من ناحية وب  أمحد بن  -زعيم ا تراك بعد مقتل بغا الرشايبالذي صار –صالح بن وصيف 

                                                 
 .6/114، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/425الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .6/114، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 426، 5/425الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .6/224، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/427الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .21عباس اشتيا : تاريخ إيران بعد اإلسالم ص (4)
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، وقد نشب الرصاع اوغريمه -كاتب أم اخلليلة–واحلسن بن خملد  -كاتب اخلليلة–إرسائيل 

عىل رواتب اجلند ا تراك، ولكنه يف احلقيقة كان رصاعا عىل نلوذ ا تراك نلسه، وانتهى 

الح الذي أخذ هؤالء وغريهم فسجنهم عىل ا مر  كثرهم قوة وجندا وهو وصيف بن ص

رغم أنف اخلليلة املعتز وأمه وألزمهم أمواال طائلة، وأجرب اخلليلة عىل تعي  غريهم يف 

 .(1)(ها255مناصبهم، ومل يقبل فيهم ال شلاعة املعتز وال أمه )مجادى اآلخرة 

بن جعلر وعيل بن  عيسىوكان ما زاد الط  بلة أن متردا علويا آخر نشب يف الكوفة قاده 

رجب  2)عبد اهلل بن حممد بن داود بن عيسى  الوايل العبايسزيد احلسنيان بالكوفة وقتال 

 .(2)استلحل أمرمها هبا( وها255

 قتلة مهينة

عىل أن املشهد يف سامراء تطور إىل سابقة جديدة، فقد فشل ا تراك الذين طالبوا 

ال فار،، والُكتَّاب الذين أخذوهم مل يعرتفوا برواتبهم يف احلصول عىل أية أموال، فبيت امل

رغم كل ما وقع هلم بأماكن ا موال املختزنة، فلم يبق هلم إال أن دخلوا عىل قرص اخلليلة 

وعرضوا أهنم يقتلون صالح بن وصيف إن أخذوا  ،نلسه مطالب  إياه با موال والرواتب

ىل أمه ذات املال فأجابته أن ليس عندها عطاءهم، ومل يكن لدى املعتز ما يعطيهم منه، فأرسل إ

مال، وعند ذلك اقتحم ا تراك قرص اخلالفة وأخذوا اخلليلة ورضبوه، بل وعذبوه باإليقاف 

يف فناء الدار حتت الشمس يف شدة احلرارة، وكان أحدهم يصلعه حتى بكى اخلليلة!! 

نه حتى أجاهبم إىل وحبسوه يف مكان ضيق، ومنعوه الطعام والرشاب، وما زالوا به يعذبو

 . (3)(ها255رجب  27خلع نلسه من اخلالفة )

ليتوىل  -الذي كان املعتز قد نلاه إىل بغداد–ثم أحُض ا تراك عم أبيه حممد بن الواثق 

اخلالفة، عىل أن حممدا رفض أن يتوالها إال أن يرى املعتز ويسمع منه، ثم ُأدخل عليه فرآه يف 

                                                 
تايخ ، وابن ا ثري: الكامل يف ال12/71ابن اجلوزي: املنتظم ، و422، 5/421الطربي: تاريخ الطربي  (1)

6/212 ،212. 

 .6/212، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/422الطربي: تاريخ الطربي  (2)

، وابن ا ثري: الكامل يف 12/22، وابن اجلوزي: املنتظم 421، 5/422الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .222، 6/111التاريخ 
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وب  ا تراك وإصالح ا مر إال أن احلال كان قد أفلت أسوأ حال، وحاول التوسط بينه 

فعندئذ ُكتَِبت وثيقة  ،«يب )ا تراك( وال يرضون)اخلالفة( ال حاجة يل فيها » واعرتف له املعتز

 .(1)يشهد فيها املعتز عىل نلسه بالعجز ويبايع فيها املهتدي

اخلالفة ورشعية السلطة،  وكانت هذه بداية طيبة من اخلليلة اجلديد تدل عىل احرتام هيبة

كام أن املهتدي أراد أن تكون بيعته موافقة للتقليد السائد دون أن يكون للقادة ا تراك فضل 

يف تنصيبه، وهذا يعكس بطبيعة احلال خطط اخلليلة جلعل اخلالفة قوة فعالة غري واقعة حتت 

 .(2)نلوذ العسكري 

ه املؤيد، إذ حرص ا تراك عىل قتله قتلة ال ومل متض أيام حتى وقع باملعتز ما فعله يف أخي

( ثم ها255شعبان  2يظهر فيها أثر القتل، فأدخلوه إىل رسداب ثم مألوه باجلري حتى مات )

 .(3)ليشهد عليه ا عيان ووجوه الناس أنه مات ميتة طبيعية دون قتلسليم اجلسد أخرجوه 

له يف املستع  وأخيه املؤيد يف أسوأ هناية، وذا  بنلسه ما فعملك املعتز وهكذا انتهى 

 أول عهده!

 ظهور الدولة الطولونية

ويف روايات –وىلَّ املعتز ديار الشام ومرص والشامل اإلفريقي لقائد تركي اسمه بايكباك 

فكان بايكباك نائبا عىل هذه املناطق، هو يقيم بحارضة اخلالفة وُيرِسل  -«يارجوخ» أخرى أنه

–خرى يتولون إدارهتا، فوىلَّ يارجوخ قائدا تركيا من الصف الثا  نوابا له عىل ا قاليم ا 
(، فاستقل بمرص عىل احلقيقة، وأسس هناك ها254والية مرص ) -اسمه أمحد بن طولون

 .(4)«الطولونية»دولته املعروفة با

إن أهم ما فعله أمحد بن طولون هو تكوين جيش يدين له بالوالء، وقد ساعدته مرص بام فيها 

                                                 
، وابن ا ثري: الكامل يف 12/21، وابن اجلوزي: املنتظم 422، 5/421الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .6/221التاريخ 

 .21، 2/22د. فارو  عمر: اخلالفة العباسية  (2)

، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/22، وابن اجلوزي: املنتظم 5/421الطربي: تاريخ الطربي  (2)

6/222. 

 .42، والبلوي: سرية ابن طولون ص5/426الطربي: تاريخ الطربي  (4)
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ريات وموارد باالستقالل املايل الذي سمح له بتكوين هذا اجليش دون أن يضطر لإلغارة من خ

 .(2)، ونجح ابن طولون يف صناعة جيش مل يقم بتمرد عليه ومل تندلع فيه فتنة(1)عىل بالد أخرى

كان أمحد بن طولون من أصحاب املواهب والشخصيات القوية، وقد نشأ يف كنف 

ن ا تراك الذين يتبعون اخلليلة املأمون، وحينام وصل إىل مرص بدأ يف ه كان مااخلالفة  ن أب

إصالح أمرها، فأقر العدل وأصلح يف السياسة املالية بام عاد عليه وعىل الناس وعىل البالد 

باخلري والغنى، وبنى فيها جامعه املشهور الذي ضاهى جامع اخلالفة يف سامراء، كام بنى 

شهريا، وبلغ خراج مرص يف  دينارمن ماله اخلاص بألف  مستشلى للمرىض وكان يتصد 

 .(3)عهده أكثر من أربعة مالي  دينار يف السنة

وسيكون لنا وقلة أخرى مع الدولة الطولونية وعالقتها التي شهدت فصوال مثرية مع 

  اخلالفة العباسية فيام بعد.

 بداية الدولة الصفارية

، إذ ضعلت ا رسة الطاهرية التي حتكم جتمعت عوامل نشوء مترد جديد يف سجستان

خراسان التي تتبعها سجستان، وكالعادة كان آخر احلكام جيمعون ب  ضعف السياسة وقلة 

الرشد وانتشار الظلم، كذلك فإن وقوعها يف أطراف اململكة جعلها أبعد عن قبضة السلطة، 

ظهرت شخصية البطل  وهذا ما جعلها أيضا مركزا مناسبا تتمركز فيه حركات اخلوارج، ثم

القوية والزعيم املوهوب لتكتمل عوامل التمرد اجلديد يف سجستان، وكان ذلك الرجل 

                                                 
عضالت املتكررة يف كل حماولة ثورة أو حماولة استقالل هو هذا االستقالل املايل، ذلك أن الثائر أو املتمرد من امل (1)

حيتاج لتكوين جيش قوي يمثل احلامية هلذا االستقالل، هذا اجليش حيتاج إىل موارد لكلايته وإعداده، فإن مل تكن 

طرا لإلغارة عىل مدن أخرى لالستيالء عىل مواردها غنية باملوارد كان ذلك الثائر مض -مركز الثورة–ا رض 

لكلاية حركته وجيشه، ولكن هذا التوسع حيتم عليه املزيد من القوة حلاميته وتأكيده والدفاع عنه، وهكذا تنشأ 

: اجلنود حيتاجون موارد، واملوارد تستدعي املزيد من اجلنود ملزيد من احلامية، واملزيد يستدعي «الدائرة امللرغة»

املزيد.. إلخ! وهلذا فإن بعض املناطق تعترب مناطق مثالية لالستقالل ال سيام تلك الغنية باملوارد، ومنها مرص، 

عىل متويل هنضة كربى، وهي أرض خصبة لصناعة  -بحسن اإلدارة والرتتيب–فمرص عىل طول التاريخ قادرة 

 حضارة زاهرة ودولة قوية يف وقت وجيز!

 .5/221الدين: تاريخ مرص د. عبد العزيز مجال  (2)

، ود. صبحي عبد املنعم: تاريخ مرص السيايس واحلضاري 2/124املقريزي: املواعظ واالعتبار  (2)

 .67، 66ص
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د سجستان وضعف السلطة فيها ما أدى (1)حيمل اسم: يعقوب بن الليث الصلار ، وكان ُبعر

إىل انلالت أمني يف نواحيها، وسيطرت مجاعات من الَعيَّارين
، واستطاع يعقوب أن يكون (2)

ثم استطاع توحيد هذه اجلامعات يف كيان واحد  ،ائدا جلامعة العيارين املحلية يف بلدة زرنجق

 .(3)حتت قيادته بعد معارك حربية ودبلوماسية أيضا، فصارت لديه قوة ال يمكن االستهانة هبا

 

 

                                                 
ار: هو صانع النحاس ا صلر. انظر: املعجم الوسيط  (1) ، وقد عمل يعقوب أول حياته 1/516الَصلَّ

ا فُعِرف هبذا اللقب. انظر: ابن فند : تا ار   .175ريخ بيهق صَصلَّ

ات. (2)  العيارون هم ما ُيعرفون يف اصطالحنا املعارص بالُلُتوَّ

وما بعدها، ود. عصام الدين عبد الرؤوف: الدول  121عباس اشتيا : تاريخ إيران بعد اإلسالم ص (2)

 .25املستقلة يف املرش  ص
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، (1)وكان أول استعامل هلذه القوى ضد اخلوارج يف سجستان، فأحلق هبم هزيمة قاسية

( وبسط سيطرته عليها وتعي  الوالة عىل ها251بذلك من السيطرة عىل سجستان )ومتكن 

بلداهنا ونواحيها، وساعد عىل ذلك ضعف ا رسة الطاهرية التي مل تستطع مواجهة هذا 

التمرد أو لعلها رأت فيه خريا إذ َخلَّصها من اخلوارج املزعج  يف سجستان، وظهرت قوة 

حاول مساعدة منافس يعقوب،  (3) ن ملكها الرتبيل (2)ليعقوب ح  شن حربا عىل كابو

 . (4)فضم بذلك أجزاء إىل ملكه مل تكن حتت سيطرة اخلالفة

( ثم بدأ يف ها251ثم بدأ يعقوب يف التوسع إىل الغرب فانترص عىل الطاهري  يف هراة وبوشنج )

تنظيم أنلسهم يف قلعة بم،  االستيالء عىل والية كرمان، وكانت بقايا اخلوارج قد جتمعوا وأعادوا

(، ثم تواجه ها252ة )عوبعد معارك عنيلة باسلة انترص عليهم يعقوب الصلار واقتحم عليهم القل

وكان هو اآلخر يطمع بكرمان ويريدها عىل غري رغبة اخلالفة –مع وايل فارس عيل بن احلس  

 .هلام ببعض ثم التلر، ملن انترص منهامالعباسية التي بعثت لكل منهام قرارا بتوليته كرمان رغبة يف إشغا

( فاستوىل بذلك عىل والية ها255واستطاع يعقوب هزيمة جيش لعيل بن احلس  عند رافسنجان )

كرمان وضمها إىل أمالكه، ومل ينتظر بل استكمل سريه امللاجئ فهزم جيش عيل بن احلس  نلسه 

هرب إىل شرياز فلاجأه يعقوب فيها  واستوىل عىل اصطخر ثم تعقب عيل بن احلس  الذي كان قد

 . (5)( وبذلك ضم يعقوب إىل ملكه أقليم فارس أيضاها255فهزمه وأرسه )

ويف أثناء هذه احلروب كان الصلار حريصا عىل إظهار الطاعة للخليلة، وأرسل إىل املعتز 

تي تعا  باهلل هدايا فاخرة من الدواب والطيور والثياب، ومل يكن أمام اخلالفة الضعيلة وال

املشكالت يف قلب العاصمة إال أن تعرتف با مر الواقع وتعطي ليعقوب رشعية الوالية عىل 

 .(6)املناطق التي استوىل عليها يف كرمان وفارس

 وسيكون لنا عودة مع يعقوب الصلار فيام بعد لنرى فصول قصة بليغة يف تاريخ الدولة العباسية.

                                                 
 .2/211اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (1)

 عاصمة أفغانستان اآلن. (2)

 وهي كناية عن املُلرك. «راكب ا فيال»الرتبيل: لقب يعني  (2)

 .124، 122عباس اشتيا : تاريخ إيران بعد اإلسالم ص (4)

وما بعدها، ود. عصام الدين عبد الرؤوف: الدول  124عباس اشتيا : تاريخ إيران بعد اإلسالم ص (5)

 .25املستقلة ص

 .142 – 122بو سيف: الدولة العباسية واملرش  اإلسالمي ص، ود. فتحي أ5/421الطربي: تاريخ الطربي  (6)
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 املهتدي باهلل

  

 هـ( 188ـ إىل أن خلع يف رجب ه 188)من رجب  

، وأمه جارية أحنى حسن اللحية مجيال وكان أسمرا رقيقا(، ها221ُولِد يف سامراء )

 .(1)«قرب»كغريه من خللاء العباسي  واسمها 

 ،لقب حممد بن الواثق باملهتدي باهلل، وكان رجال صاحلا زاهدا ورعا، فيه شجاعة وإقدام

ا وائل من قوة الشخصية واللطنة، ولو أنه اكتملت له هذه  لكنه مل يكن عىل مستوى اخلللاء

الصلة لكان كعمر بن عبد العزيز يف الدولة ا موية وجلدد شباب الدولة العباسية، ومن 

يدري؟ لعله كان كذلك لكن خلو الساحة من عصبة أموية كالتي كانت لعمر أو فارسية 

يواجه أولئك اخلللاء عصبة قوية متحدة كالتي كانت للخللاء ا وائل هو سبب إخلاقه، فلم 

 ذات نلوذ كا تراك الذين واجههم املهتدي.

( قبل أن ُيقتل، ثم بايعه ها255رجب  21كان أول من بايع املهتدي هو املعتز باهلل )

اخلاصة ثم العامة، وهبذه البيعة هدأت احتجاجات شعبية اشتعلت يف بغداد الذين كان قد 

مر املعتز فنادوا بالبيعة  خيه أيب أمحد، فلام وصل إليهم خرب بيعة وصل إليهم ما آل إليه أ

 .(2)( هدأت ا مور بعد سقوط ضحايا كثريينها255شعبان  7املهتدي )

( ها255ومل متض ثالثة أشهر عىل خالفة املهتدي حتى استيقظ أهل سامراء )رمضان 

م اخلليلة املعتز، تقدر عىل خرب ملجع مدهش، ذلك أنه تم الكشف عن ثروات هائلة عند أ

بمليو  دينار، بخالف نلائس من اجلواهر وا حجار الكريمة، بخالف دخل سنوي من 

ا رايض واملزارع يقدر بعرشة مالي  يف السنة، وقد كانت تستطيع استخالص ملك ابنها 

د وحياته بخمس  أللا فقط يدفعها رواتب للجند ا تراك املتمردين، ويبدو أن حبها للقائ

                                                 
 .2/227اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (1)

 .222، 6/221، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 422، 5/422الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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الرتكي صالح بن وصيف كان أقوى لدهيا من محاية ابنها، فلقد كانت أثناء ا زمة خمتلية يف 

ثم آل ا مر يف النهاية إىل أن كانت تدعو  -رغم العداوة بينه وب  ولدها–بيته ثم تزوجته 

كام هتك سرتي وقتل ولدي وبدد شميل وأخذ مايل  اللهم اخز صالح بن وصيف» :عليه

 .(1)«دي وركب اللاحشة منيوغربني عن بل

قال كان اخلليلة صاحلا، قرر أن يعيش زاهدا ال يأخذ هو وال أهله إال بقدر ما يكليهم، 

إ  ليست يل أم هلا من الغالت ما يقاوم عرشة آالف ألف دينار، ولست أريد » مراء:يوما لأل

وأمر بإبطال ، «خويت، فإهنم مستهم احلاجةإال القوت فقط ال أريد فضال عىل ذلك إال إل

بنلسه للنظر وجلس ومنع اخلمور، املالهي ورد املظامل وأن يؤمر باملعروف وينهى عن املنكر، 

، وكان يقيض بالثوب (2)يف شكاوى العامة ومظاملهم، وكان يصيل بالناس و طب الناس

 .(3)الواحد عدة أيام لزهده

ة فعليا، وكان ينلذ وكان صالح بن وصيف هو زعيم ا تراك والرجل القوي يف الدول

أموره عىل رغم اخلليلة الذي وإن كان شجاعا إال أنه يف بداية الدولة مل يتمكن منها، فبعد أن 

استخلص صالح بن وصيف أموال الوزير أمحد بن إرسائيل كاتب املعتز وأيب نوح عيسى بن 

احلال! وما إبراهيم، جلدمها ثم طاف هبام عىل بغلة ملزيد من اإلهانة حتى ماتا عىل هذه 

 .(4)استطاع اخلليلة أن يلعل شيئا

 صراع النفوذ

لكي  -حيث كان ُ مد ثورة الكوكبي–من قزوين استدعى اخلليلة موسى بن بغا الكبري 

يتقوى به وبجنوده ا تراك عىل صالح بن وصيف وا تراك يف سامراء، فوصل إىل سامراء 

غا من ناحيته يعلم أن هذا ( يف جيش عظيم، ذلك أن موسى بن بها256املحرم  12)

وإما أن يكون  ،االستدعاء إما أن يكون ليتقوى اخلليلة به وينزله مكان صالح بن وصيف

صالح قد أجرب اخلليلة عليه ليتخلص من القائد الرتكي القوي وتصلو له ا مور، فموسى 

                                                 
 .222، 6/222، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/422الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .11/22. )ط الرشكة العاملية للكتاب(، وابن كثري: البداية والنهاية 2/557: مروج الذهب املسعودي (2)

 .2/227اليعقويب: تاريخ اليعقويب  (2)

 .2/227، واليعقويب: تاريخ اليعقويب 426، 5/425الطربي: تاريخ الطربي  (4)
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بل وتزوج أم من ناحيته يكره صاحل ا الذي استوىل عىل ا موال الكثرية وحاز النلوذ الواسع 

 اخلليلة فو  كل هذا!

وقد كان –لذا فام إن وصل اجليش إىل قرص اخلالفة واستأذنوا للدخول عىل املهتدي 

فأمهلهم املهتدي إعطاء اإلذن حتى يلر، من  -جالسا للنظر يف شكاوى الناس وقضاياهم

لة غدر شكاوى الناس، فلام تأخر اإلذن ثارت هبم الشكوك وتوقعوا أهنا خدعة وأن اخللي

هبم، فام لبثوا أن اقتحموا عليه جملس النظر يف املظامل وأقاموه مهانا من جملسه وأخذوه إىل 

 قرص آخر ليتخلصوا من احتامل وجود كم ، فأصيب اخلليلة بالدهشة والذعر وقال 

فقال ! تقوى بك عىل صالح بن وصيفملوسى بن بغا: ما لك وحيك؟ إ  إنام أرسلت إليك  

فحلف له املهتدي،  أس عليك احلف يل أنك ال تريد يب خالف ما أظهرت.موسى: ال ب

نلس وبايعوه بيعة ثانية مشافهة وأخذوا عليه العهود واملواثيق أن ال ياملئ صاحلا فطابت ا 

 .(1)عليهم، واصطلحوا عىل ذلك

وهبذا َقِوي أمر اخلليلة، وأرسل إىل صالح بن وصيف للتحقيق معه يف ما جرى للمعتز 

 تعذيبه وقتله لُكتَّاب الدواوين، فوعدهم صالح باحلضور ثم هرب واختلى ووضعته ويف

 ! (2)الرشطة عىل قائمة املطلوب ، وأعلنت مكافأة عرشة آالف دينار ملن أتى به

عىل أن اختلاء صالح بن وصيف  كثر من شهرين جعل الشكوك تعود إىل موسى بن 

 و إىل التآلف والتهادن عىل أنه يعرف مكان بغا، وفهموا بعض كالم اخلليلة الذي يدع

صالح بن وصيف، فتآمروا خللع املهتدي وقتله إلهناء ما يمكن أن يكون مؤامرة عليهم 

إنكم قتلتم ابن » حلساب صالح بن وصيف، عىل أن هذا الرأي مل يلَق ترحيبا، فقال أحدهم:

لوا هذا وهو مسلم وتريدون أن تقت ،املتوكل وهو حسن الوجه سخي الكف فاضل النلس

واهلل لئن قتلتم هذا  حلقن بخراسان و شيعن  ؟!يصوم وال يرشب النبيذ من غري ذنب

 .(3)«أمركم هناك

                                                 
 ثري: الكامل يف التاريخ ، وابن ا12/122، وابن اجلوزي: املنتظم 5/452الطربي: تاريخ الطربي  (1)

6/214. 

، وابن اجلوزي: املنتظم 22/422، وابن عساكر: تاريخ دمشق 451، 5/452الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .215، 6/214وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ ، 12/122

 .6/215، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/462الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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متقلدا سيلا وقد لبس ثيابا نظافا » وملا بلغ هذا اخلرب املهتدي خرج إىل جملس اخلالفة

 :ميب ثم أمر بإدخاهلم إليه فأبوا ذلك مليا ثم دخلوا عليه فقال هلوتطَّ 

إنه قد بلغني ما أنتم عليه من أمري ولست كمن تقدمني مثل أمحد بن حممد املستع  وال 

واهلل ما خرجت إليكم إال وأنا متحنط وقد أوصيت إىل أخي بولدي وهذا  ،مثل ابن قبيحة

واهلل لئن سقط من شعري شعرة ليهلكن أو  ،واهلل  رضبن به ما استمسك قائمه بيدي ،سيلي

كم يكون هذا اخلالف عىل اخلللاء  (1)؟!!أما رعة ؟!أما حياء ؟!ثركم أما دينليذهبن هبا أك

واإلقدام واجلرأة عىل اهلل سواء عليكم من قصد اإلبقاء عليكم ومن كان إذا بلغه مثل هذا 

هل  :خربو  عنكم ؟!عنكم دعا بأرطال الرشاب فرشهبا مرسورا بمكروهكم وحبا لبواركم

أما إنك تعلم يا بايكباك أن بعض املتصل  بك  ؟!اكم هذه يشءتعلمون أنه وصل إيل من دني

وإن أحببت أن تعرف ذلك فانظر هل ترى يف منازهلم  ؟!(2)أيرس من مجاعة إخويت وولدي

إ  أعلم  :فرشا أو وصائف أو خدما أو جواري أو هلم ضياع أو غالت سوءة لكم ثم تقولون

احد منكم فكيف اإلقامة معه إذا ساء وهل صالح إال رجل من املوايل وكو ؟!علم صالح

فإن آثرتم الصلح كان ذلك ما أهوى جلمعكم وإن أبيتم إال اإلقامة عىل ما أنتم  ؟رأيكم فيه

 .فشأنكم فاطلبوا صاحلا ثم ابلغوا شلاء أنلسكم وأما أنا فام أعلم علمه  عليه

 .فاحلف لنا عىل ذلك :قالوا

ؤخرها حتى تكون بحُضة اهلاشمي  والقضاة أما اليم  فإ  أبذهلا لكم ولكني أ :قال

 .(3)«واملعدل  وأصحاب املراتب غدا إذا صليت اجلمعة

أ هااذا ماان روع ا تااراك والنااوا هلااذا الكااالم، ثاام ذهااب الشااك أكثاار حاا  ُقاابِض   فهاادَّ

( ثاام طااافوا هااا256صاالر  22عااىل صااالح باان وصاايف، فااأخرجوه مهينااا ذلاايال ثاام قتلااوه )

 .(4)برأسه

                                                 
 أي أال تستحون، أما ِرعة: أي أال ترعوون وترتدعون وتكلون.أما حياء:  (1)

 أي أن بعض أتباع القائد بايكباك أكثر ماال وغنى  من أهل اخلليلة نلسه! (2)

، وابن ا ثري: الكامل يف 12/121، وابن اجلوزي: املنتظم 461، 5/462الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .6/215التاريخ 

 .6/212، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/467 الطربي: تاريخ الطربي (4)
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 مقتل اخلليفة

بعد ذهاب صالح بن وصيف كان الزعامء الكبار ا تراك هم موسى بن بغا الكبري، 

لِح وهو  وبايكباك الذي شارك من قبل يف قتل وصيف ثم يف قتل ابنه صالح بن وصيف، وُملر

 أحد القيادات العسكرية البارزة.

اد الثالثة عىل رأس جيش من ا تراك ) جهة مترد ( ملواها256مجادى ا وىل  1خرج الُقوَّ

مساور بن عبد احلميد اخلارجي الذي مل يزل يتوسع وتشتد قبضته عىل البالد، وحدثت بينهم 

 .(1)معركة غري حاسمة، ُهِزم فيها مساور ولكنه هرب منهم استعدادا جلولة أخرى

ر اخلليلة الذي حياول استعادة نلوذ اخلالفة الضائع ب  ا تراك يف أن يستعيد أسلوب  فكَّ

من قبل باإليقاع ب  قادة ا تراك لتلريق كلمتهم، فأرسل رسالة رسية إىل بايكباك املتوكل 

ملادها أن يتوىل هو قيادة اجليش بدال من موسى بن بغا، وأن يعود به إىل سامراء متوقلا عن 

تتبع مساور اخلارجي، إال أن بايكباك أطلع موسى بن بغا عىل هذه الرسالة، فاتلقا عىل 

 !(2)احلرب وعادا إىل سامراء ملواجهة اخلليلة الذي مل ُيَقِدر أن هذا سيحدثاخلليلة وتركا 

فام إن وصل كل هذا إىل موسى بن بغا حتى رجع عن سامراء مع جنوده ومل يدخلها، 

رجب  12بينام تظاهر بايكباك بالتوبة والسمع والطاعة للخليلة ودخل بإذنه إىل سامراء )

ليلة، وأغلظ له اخلليلة يف القول أنه مل يقتل موسى بن بغا، (، ثم ُأدخل إىل جملس اخلها256

فاعتذر بأنه مل يستطع، فحبسه اخلليلة يف داخل القرص، فلام طال خروجه عىل أتباعه شعروا 

باخلطر وحارصوا القرص، فرتدد املهتدي يف قتله يف ظل بوادر االنقالب العسكري هذا، 

هاشم يف قتله، ثم مال اخلليلة إىل قتله إلهناء اللتنة  فاستشار اخلليلة ا مراء والسادة من بني

ره صالح بن عيل  بام فعله جده أبو جعلر مع  -وهو حليٌد  يب جعلر املنصور–والتمرد، وَذكَّ

يا أمري املؤمن  إنه مل يبلغ أحد من آبائك ما بلغته من الشجاعة » أيب مسلم اخلراسا ، فقال:

فام  ،ظم شأنا عند أهل خراسان من هذا الرتكي عند أصحابهوقد كان أبو مسلم أع ،واإلقدام

                                                 
، وابن ا ثري: الكامل يف 217، واملسعودي: التنبيه واإلرشاف ص5/462الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .6/211التاريخ 

، وابن ا ثري: 212، 217، واملسعودي: التنبيه واإلرشاف ص461، 5/462الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .6/222 الكامل يف التاريخ
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فلو فعلت  ،كان إال أن طرح رأسه إليهم حتى سكنوا وقد كان فيهم من يعبده ويتخذه ربا

 .(1)، فأمر املهتدي بقتله«فأنت أشد من املنصور إقداما وأشجع قلبا ،مثل ذلك سكنوا

ه اعرتف بأنه أخطأ ح  قتل أبا مسلم عىل أنه ينبغي أن نتذكر أن أبا جعلر املنصور نلس

اخلراسا  وهو يف قلة من اجلند بينام جيش أيب مسلم يف كامل قوته، وكان من حسن حظ 

 .(2)املنصور أن سارت ا مور يف مصلحته فلم يتمرد جيش أيب مسلم بعد مقتله

 هذا الذي كان من حسن حظ املنصور كان من سوء حظ املهتدي..

وبعض من  (3)شا من اجلنود املغاربة وا رشوسنية واللراغنة وا رزلقد مجع املهتدي جي

ا تراك الذين ال يدينون بالوالء هلؤالء الزعامء، وأضيف إىل هذا انحياز شعبي واسع للخليلة 

وهو اآلن يقاوم ا تراك الذين تسلطوا عىل  ،الذي حقق العدل وأخذ نلسه بالزهد والتقوى

يا معرش » ء وآل بيتهم، فوزعوا املنشورات يف املساجد وا سوا اخلالفة وجترؤوا عىل اخلللا

املسلم : ادعوا اهلل خلليلتكم العدل الرضا املضاهي لعمر بن عبد العزيز أن ينرصه اهلل عىل 

، وكان املهتدي عىل رأس اجليش يقاتل بنلسه واملصحف يف عنقه تذكريا للناس «عدوه

 .(4)ببيعتهم له وحتريضا هلم للدفاع عنه

( ها256مل يكن أتراك بايكباك كأنصار أيب مسلم اخلراسا ، إذ ملا ُقتِل بايكباك )رجب 

وعزموا عىل  -أخي بايكباك–وُألرقي برأسه إىل ا تراك غضبوا واحتدوا حتت قيادة ظغوتيا 

حرب اخلليلة نلسه، وملا نشبت املواجهة ب  جيش اخلليلة وب  ا تراك انحاز اجلند ا تراك 

فكان هذا من أهم أسباب اهلزيمة، إذ اهنار به جيش  ،ن مع اخلليلة إىل جيش ظغوتياالذي

 .(5)اخلليلة وتشتتوا

                                                 
 .221، 6/222، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/461الطربي: تاريخ الطربي  (1)

أخطأت ثالث خطيات وقا  اهلل رشها قتلت أبا مسلم وأنا يف خر  ومن حويل يقدم » قال املنصور:  (2)

 .4/216الطربي: تاريخ الطربي  « طاعته ويؤثرها ولو هتكت اخلر  لذهبت ضياعا...

ومنها « اللراغنة»سم قبائل ا تراك فيام وراء النهر إىل عدد من ا قاليم منها: إقليم فرغانة فإليه ُينسب تنق (2)

إقليم أرشوسنة فإليه ُينسب ا رشوسنية، وقد ظل هؤالء ا تراك منقسم  يف كتائبهم يف اجليش العبايس 

 بحسب تقسيمهم القبيل.

 .5/461الطربي: تاريخ الطربي  (4)

، وابن ا ثري: الكامل يف 217، واملسعودي: التنبيه واإلرشاف ص5/461ربي: تاريخ الطربي الط (5)

 .6/221التاريخ 
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حاول اخلليلة اهلرب وجلأ إىل بيت صاحب الرشطة إال أن هروبه مل ينجح، ومتكن 

ا تراك من إدراكه يف الدار التي هرب إليها ثم أرسوه بعد إصابته بسهم، ومحلوه مهانا عىل 

ة ليس عليه إال ثوب خليف ورساويل، ثم أخذوا يف إهانته وتعذيبه صلعا وبصقا، وُأجرب داب

، ثم أسلموه إىل أحدهم فام زال يعذبه حتى قتل حتت ألف دينارعىل التوقيع عىل ستامئة 

 .(1)(ها256رجب  12التعذيب )

من ويف رواية املسعودي أهنم بعد ذلك ندموا وبكوا ح  تب  هلم زهده وورعه، و

أتريد » الغريب يف هذه الرواية أهنم أفصحوا عن رفضهم لسياسة املهتدي املستقيمة، فقالوا:

 ملسو هيلع هللا ىلصأن حتمل الناس عىل سرية عظيمة مل يعرفوها؟ فقال: أريد أن أمحلهم عىل سرية الرسول 

وا يف الدنيا كان مع قوم قد زهد ملسو هيلع هللا ىلصوأهل بيته واخلللاء الراشدين، فقيل له: إن الرسول 

أيب بكر وعمر وعثامن وعيل وغريهم، وأنت إنام رجالك ما ب  تركي اآلخرة ك ورغبوا يف

وخَزِري وفرغا  ومغريب وغري ذلك من أنواع ا عاجم ال يعلمون ما جيب عليهم من أمر 

آخرهتم، وإنام غرضهم ما استعجلوه من هذه الدنيا، فكيف حتملهم عىل ما ذكرت من 

 .(2)«ملراجعة يف هذا املعنى وأشباههالواضحة؟ فكثر منهم ومنه الكالم وا

 اخلليفة الصاحل

مجلهم أكان املهتدى باهلل من أحسن اخلللاء مذهبا و :البغدادي اخلطيبمؤرخ بغداد قال 

وكان حيب االقتداء بام سلكه عمر بن عبد العزيز » ،(3)ظهرهم ورعا وأكثرهم عبادةأطريقة و

بادة وشدة االحتياط، ولو عاش ووجد موي يف خالفته من الورع والتقشف وكثرة العا 

تراك الذين أهانوا اخلللاء وأذلوهم، نارصا لسار سريته ما أمكنه، وكان من عزمه أن يبيد ا 

 .(4)«وانتهكوا منصب اخلالفة

ويبدو أنه مل يأخذ سبيل التدرج املطلوب يف اإلصالح، ذلك أن سياسة الناس حتتاج ذكاء 

لعزيز الذي يؤثر عنه فقهه ملعنى التدرج وأخذ الناس به يف وفطنة كالتي كانت لعمر بن عبد ا

                                                 
 .2/222، واليعقويب: تاريخ اليعويب 472، 5/461الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 . )ط الرشكة العاملية للكتاب، بريوت(.562، 2/551املسعودي: مروج الذهب  (2)

 .2/242ي: تاريخ بغداد اخلطيب البغداد (2)

 .11/21ابن كثري: البداية والنهاية  (4)
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ت وطأته عىل العامة يف لَ قُ ثَ » نقلهم مما كانوا عليه من الباطل إىل احلق الذي يريد، بينام املهتدي

اخلاصة بحمله إياهم عىل الطريق الواضحة، فاستطالوا خالفته، وسئموا أيامه؛ وعملوا احليلة 

رى البعض أن هذه احلادثة كانت إعالنا باستحالة أن تعود اخلالفة ، وي(1)«عليه حتى قتلوه

 .(2)من امللك العضوض إىل اخلالفة الراشدة

 بداية ثورة الزنج

اشتعلت يف عهد املهتدي إحدى أهم الثورات يف التاريخ العبايس كله، وقد مات 

يع أن يوطد أمر املهتدي ومل يستطع أن يلعل معها شيئا، وما كان له أن يلعل وهو ال يستط

 نلسه يف خالفته، وكانت هذه الثورة من أخطر وأصعب ما مرَّ عىل الدولة العباسية.

ظهر أجري فاريس يف غاية الذكاء واملوهبة يدعو إىل اخلروج عىل الدولة وينسب نلسه 

 هل البيت، فادعى نسبه إىل اإلمام زيد بن عيل بن احلس  بن عيل بن أيب طالب، ظهر أول 

( فلم يستجب له كثري ومل حيقق نجاحا ذا بال، فرتكها إىل البرصة ها241) (3)يف البحرين ا مر

فلم يستطع استاملة  ،( التي كانت تعا  اضطرابا ب  فئت  كبريت : السعدية والبالليةها254)

أحدمها إليه، وما إن وصل خربه إىل واليها حتى هرب منه إىل بغداد تاركا ابنه وزوجته يف 

جن، ثم اضطرب أمر البرصة وُعِزل واليها وُأطرلِق من يف السجون، فعاد بعد فرتة إىل الس

 ، ولكن.. بلكرة جديدة!(4)(ها255البرصة مرة أخرى )رمضان 

ملا أصبح العرا  عاصمة اخلالفة اإلسالمية، وهو عىل ملتقى الطر  التجارية العاملية، 

عت توسعا كبريا، ومن ثم ظهرت طبقة انتعشت حركة التجارة يف العامل اإلسالمي وتوس

أصحاب رؤوس ا موال الواسعة التي أخذت يف استثامر أمواهلا بتوسيع جتارهتا وباقتناء 

ا رايض، فأدى ذلك إىل انتشار امللكيات الكبرية يف ا رض، ونشأ عن تقدم احلضارة حتسن 

هذا إىل زيادة ا يدي  يف أساليب الزراعة وميل إىل استغالل ا رض استغالال مركزا، فأدى

                                                 
 . )ط الرشكة العاملية للكتاب، بريوت(.2/557املسعودي: مروج الذهب  (1)

 .114د. عبد املجيد الصغري: املعرفة والسلطة يف التجربة اإلسالمية ص (2)

 رين املعروفة اآلن!منطقة البحرين هي يف رش  اجلزيرة العربية، وليست دولة البح (2)

وما بعدها، وابن ا ثري:  12/25وما بعدها، وابن اجلوزي: املنتظم  5/441الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 وما بعدها. 6/221الكامل يف التاريخ 
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العاملة، فلجأ أصحاب ا رض إىل اإلكثار من العبيد للعمل يف ا رايض، وُعِرف عن الزنج 

فنَظَّم التجار محالت رشائهم أو اصطيادهم من إفريقية، فاجتمع منهم  ،الصرب والكدح

ذه اجلامهري ا لوف يف الديار اإلسالمية، وال سيام يف البرصة ذات ا رض السبخة، ومل تكن ه

من الزنوج تلهم شيئا عن البيئة اجلديدة أو عن ثقافتها، كام أن وضعهم كعبيد وصعوبة 

أعامهلم جعلتهم يف حالة تذمر، فال عجب أن كانوا يف تذمر دف  عىل استعداد لالنلجار 

 .(1)عندما يأيت من يوجهه

التجربة من جتاربه  لقد تبنى هذا الدعي فكرة حترير العبيد )الزنوج(، واستلاد يف هذه

السابقة اللاشلة يف البحرين والبرصة وبغداد أيضا، وكان قد نسب إىل نلسه املكانة الرفيعة 

وادعى أن له معجزات وأنه حلظ سورا من القرآن عن طريق الوحي وأنه أتى إىل البرصة 

لِمه بام يف ضامئر أصحابه.  بتوجيه إهلي جاءه يف صوت الرعد، وأن اهلل ُيعر

أن جهل جممل أتباعه باإلسالم ساعده عىل إشاعة هذه املعجزات، كام قوى  ال شك

االرتباط والوالء له بينهم، وكانت معاركه يف البداية معارك صاحب الرسالة، ينترص فيها 

كام –فهو  ،بالبسالة والشجاعة وصموده هو ومن معه، وتعلله عن أموال الناس وأعراضهم

 يقاتل إال من يقاتله من أتباع السلطان! وهذا من أسباب ال حيارب إال السلطان وال -يعلن

 انضامم املزيد إليه ممن يشعر بالظلم وينتظر املخلص املنقذ.

عىل أن دراسة حركته تكشف أنه مل يكن من ذوي اللكر، بل إن التناقضات التي ظهرت 

لحة ضد علوية وخارجية، يلر، احلركة من كل صلة عقائدية وجيعلها حركة مس» لديه ب 

السلطة ليس إال، وجتعل من عيل بن حممد إنسانا طموحا إىل السلطة يرى حوله كيانات 

ومسمع من اخلالفة يف خراسان ومرص وطربستان والبحرين  ىسياسية تتكون عىل مرأ

 .(2)«وعامن، فلامذا ال يكون له نصيب من ذلك كله؟!

ل املؤرخون أن يذكروه–« صاحب الزنج» اختذ رحيان ما ذكيا وحمبوبا هو غال -كام فضَّ

بالقيادة واملكانة، واستطاع رحيان أن يضم صلوفا ووعده ليكون داعيته إىل الزنج بن صالح ا

                                                 
 .21، 22د. عبد العزيز الدوري: دراسات يف العصور العباسية املتأخرة ص (1)

 .2/41د. فارو  عمر: اخلالفة العباسية  (2)
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، ومن ذا الذي يأبى أن يمتلك ا رض التي يعمل (1)غلرية من الزنج إىل الدعوة اجلديدة

 عليها سيدا فو  أن يكون هو السيد عىل مالكه؟! 

ا عىل من يأيت هبم، فصار تنظيمهم ثم جعل رحياُن كلَّ داع ية يأيت بمزيد من ا تباع قائد 

وإن كانوا –يشبه أن يكون هرميا يف قطاع الزنوج، ولكن احلركة مل تقترص فقط عىل الزنوج 

بل انضم إليها العبيد اهلاربون من مواليهم، كام انضمت إليها جمموعات من  -ِعامدها

عيا  عامل القتل والسلب والنهب، وهؤالء كانوا ا عراب وفرت هلم هذه احلركة غطاء رش

حارضين بطبيعتهم القبلية ب  أتباعهم من القبائل، فنرى يف أسامء قادته من آل املهلب: عيل 

ومن مهدان: إبراهيم بن جعلر املهلبي، فكان التنظيم يشبه أن يكون  ،بن أبان املهلبي

عراب(، واجلميع خاضع هلذا الزعيم كالقطاعات بعضها هرمي )الزنوج( وبعضها قبيل )ا 

 !ءاملوهوب الذي يدعي النسب العلوي لكنه ال يشبه العلوي  يف يش

كام –« املختارة»أن اختذ عاصمة حربية هي مدينة « صاحب الزنج»وكان من أسباب نجاح 

ها حيل، ب  ا دغال واملستنقعات بحيث صار الوصول إليها باجليوش النظامية يف حكم املست -َسامَّ

 فيام هي بالنسبة جليشه غري النظامي مأوى دفاع متميز، إليها ينسحبون يف حاالت اهلزيمة والرتاجع.

 وهبذه العوامل الدينية واالجتامعية والعسكرية التي اجتمعت للرجل ودعوته، صار

 هتديدا حقيقيا  هل البرصة.« صاحب الزنج»

فيها قوة الزنوج وخطرهم،  وقد جرت معارك ب  الزنوج وأهل البرصة كان يظهر

وكانوا قد بلغوا نحو مخسة عرش أللا، فهامجوا وهنبوا أنحاء املحمدية والقادسية واجلعلرية 

.. وما زال هكذا حتى انتهى (2)واملهلبية وأطراف البرصة عند ا هنار املنترشة يف تلك املنطقة

 اقتحام البرصة ذاهتا! عهد املهتدي، وجاء عهد املعتمد عىل اهلل وصاحب الزنج عىل وشك

ومنذ تلك ا يام بدأت ثورة ستستمر مخسة عرش عاما، لتكون قصة مريرة يروهيا التاريخ 

 كلام مر عىل فصول الدولة العباسية.

* * * 

                                                 
 .222، 6/227، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/442الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 وما بعدها. 6/222وما بعدها، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  5/444الطربي: تاريخ الطربي  (2)



 عصر سيطرة الرتك: الباب الثالث   

 

49 

 

 املعتمد على اهلل

  

 هـ( 116هـ حتى رجب  188)من رجب  

 ،رقيق اللون ،سمرأن كاو ،«فتيان» ، وأمه جارية اسمهاأمحد بن املتوكل بن املعتصموهو 

، وقد توىل اخلالفة وهو يف السابعة والعرشين من عمره، لطيف اللحية مجيال ،خليلا ،ع أ

 .(1)(ها221فلقد ولد أول عام )

*** 

 مشهد اخلالفة

(، يف دار ا مري الرتكي يارجوخ، فكان ها256رجب  12بويع املعتمد عىل اهلل باخلالفة )

إىل سامراء  -القائدان الرتكيان اهلاربان–ى بن بغا ومللح من أول نتائج ذلك أن عاد موس

، غري أن مسار ا حداث محل ثالثة عوامل جعلت أيام املعتمد أفضل (2)(ها256رجب  12)

 من أيام من سبقوه.

لئن أخلق املهتدي باهلل يف مسعاه بتخليص اخلالفة من نلوذ ا تراك وذهب قتيال،  .1

أهم القادة ا تراك املشاغب  كصالح بن وصيف فإنه استطاع يف عهده التخلص من 

وبايكباك، ومل يبق إال موسى بن بغا ومللح وكالمها مل يتولَّ نلوذا يف سامراء وال كان له مثل 

 ما كان للقادة ا تراك قبله.

ثم إن اشتعال الثورات والتمردات يف ا نحاء املختللة للبالد جعلهام، مع غريمها  .2

 بأسه، منشغل  بإمخاد هذه احلركات يف الرش  والغرب.من القادة ممن ُ شى 

اخلليلة أبو أمحد طلحة املوفق  ىكذلك فإن ظهور الشخصية العباسية القوية، أخ .3

باهلل، ومتكنه من إدارة أمور البالد بشكل فعيل بحيث مل يبق للخليلة نلسه إال االسم والشعار، 

                                                 
 .4/61اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (1)

 .6/224ل يف التاريخ ، وابن ا ثري: الكام5/472الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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بة تعود إىل البيت العبايس وإىل مقام اخلالفة ثم ما حققه املوفق من انتصارات رائعة، جعل اهلي

 أمدا ليس بالقليل.

 وأما الوضع الذي صارت إليه البالد يف تلك اللحظات فهي كاآلتي:

صاحب الزنج حيارص البرصة ويوشك عىل دخوهلا وال يقوى جيش اخلالفة الذي  -1

الزنج قطع  يواجهه عىل حتقيق أي تقدم، بل يعا  من هزائم مستمرة، بل واستطاع صاحب

 خطوط اإلمداد عنهم، واستوىل هو عىل ا موال والطعام والعتاد الواصل إليهم!

عيل بن زيد الطالبي العلوي استطاع االستيالء عىل الكوفة وهزم جيش اخلالفة  -2

 الذي تصدى له.

حممد بن واصل التميمي استطاع قتل نائب بالد ا هواز احلارث بن سيام ومتكن من  -2

 رس.السيطرة عىل فا

الذي استوىل من قبل عىل طربستان، وأسس هناك الدولة –احلسن بن زيد الطالبي  -4

( بعد تلك املرة التي ها256منطقة الري مرة أخرى )رمضان عىل استطاع االستيالء  -الزيدية

 كانت قبل نحو ست سنوات.

سيطر عىل دمشق بل واستوىل عىل  -أحد القادة املحلي  يف الشام –عيسى بن الشيخ  -5

 ا موال القادمة من مرص إىل اخلالفة.

تقدم يعقوب بن الليث الصلار الذي ما زال يتوسع ويتغلب عىل البالد وقد استطاع  -6

 يف تلك ا ثناء أن يصل إىل بالد فارس!

مساور بن عبد احلميد الشاري اخلارجي ما زال مستوليا عىل مناطق املوصل وما  -7

 .(1)ال مستلحاليليها يف مترد بدأ منذ أربع سنوات وما ز

 سعت اخلالفة للتهدئة، غري أنه مل يكن باإلمكان التهدئة إال مع ثالث حاالت فحسب: 

حالة يعقوب الصلار، فهو با ساس قاطع طريق ال هيمه إال املغانم واحلصول عىل  -1

الرشعية من جانب اخلالفة، فأصدر اخلليلة قرارا بتوليته ما حازه من بالد بلخ وطخارستان 

                                                 
، وابن اجلوزي: املنتظم 2/221وما بعدها، واليعقويب: تاريخ اليعقويب  5/472الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 وما بعدها. 6/227وما بعدها، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  12/122
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 . (1)يليهام رشقا حتى السندوما 

مقابل ترك الشام ومل يستطع عىل بالد أرمينية كذلك وىلَّ اخلليلة عيسى بن الشيخ  -2

 . (2)عيسى أن حيتلظ بالشام إذ اهنزم أمام الوايل اجلديد فقبل أن ينرصف إىل أرمينية

يف طاعة واحلالة الثالثة هي حممد بن واصل التميمي الذي يذكر املؤرخون أنه دخل  -2

 .(3)اخلالفة بعد أشهر من مترده واستيالئه عىل أرض فارس وعاود إرسال اخلراج

ن فهم يرون أنلسهم أصحاب حق رشعي ال تلاوض فيه، وأما صاحب ووأما العلوي

الزنج فهو يف حال قوة وهو يزعم لنلسه مكان ا نبياء وا ولياء فهو كالعلوي  ال يقبل 

ف املنترص، وأما مساور اخلارجي فهو عىل مذهب اخلوارج وما التلاوض ال سيام وهو يف موق

 زال حيقق تقدما يف العموم فال سبيل للتهدئة معه كذلك.

 وسارت املواجهات عىل هذا النحو:

خرج جيش للخالفة بقيادة الشاه بن ميكال لقتال عيل بن زيد يف الكوفة ولقي هناك 

وأوصل إليه  -أو كيجور– الرتكي كنجور هزيمة منكرة، فخرج إليه جيش آخر بقيادة ا مري

عرض اخلليلة با مان له فاشرتط عيل بن زيد رشوطا مل يقبلها كنجور، فتواصلت املواجهة 

(، ثم طارده حتى استكمل ها256شوال  2وانسحب عيل من الكوفة، فدخلها كنجور ) 

 .(4)النرص عليه لكنه مل يظلر به

اخلارجي، وكان جنوٌد تابعون ملوسى بن بغا  وخرج مللح لقتال مساور بن عبد احلميد

(، واستمر فساده ورضره وانضم ها256قبل ذلك قد أوقعوا به نرصا غري حاسم قبل شهور )

فكثر إفسادهم  -منهم من أرس مسلمة فاستباحها يف املسجد–إليه خوارج جمرمون آخرون 

ن أبرز قواد مساور، لكن ( ثم وقعت معركة قادها مرسور البلخي وُأرِس فيها مجاعة مها257)

( بإعانة ها252اجلولة ا خرى كانت ملساور عىل مرسور وُأرِس فيها مجاعة من جيش مرسور )

                                                 
 .5/422الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .222، 2/221تاريخ اليعقويب  ، واليعقويب:5/471الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .422، 5/427الطربي: تاريخ الطربي  (2)

، وابن ا ثري: الكامل يف 522، وا صلها : مقاتل الطالبي  ص5/427الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .6/227التاريخ 
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من بعض ا عراب يف تكريت فحارهبم مرسور وأوقع هبم عقابا هلم. ثم توقلت املواجهات 

وهو من  حلصحتى َقَتل مساوٌر حييى بَن  -سنأيت هلا–مع انشغال الدولة بتمردات جديدة 

 وكبار رجال الدولة وكان أمري خراسان، فتوجه حلربه جيشان عىل رأسهام مرسور البلخي وأب

أمحد املوفق فهرب منهام ومل يلحقا به، وظل مساور يشاغب الدولة وال تستطيع إهناء مترده 

( فاضطرب أمر أتباعه قليال ثم انتظموا حتت قيادة هارون بن عبد اهلل ها262حتى مات )

 الذي سيطر عىل نواحي املوصل، ومل  ل ا مر من اضطرابات أخرى شغلتهم عن البجيل

كام انشغلت اخلالفة باضطراب اجلهات ا خرى، وظلت املوصل ملدة حتت سيطرة  ،اخلالفة

 .(1)اخلوارج

( لقتال احلسن بن زيد يف ها256ويف جبهة الرش  خرج موسى بن بغا )شوال 

احلسن قد استوىل عىل جرجان باللعل بعد انتصاره عىل  ، ولكنه مل يصل حتى كانطربستان

( ثم زاد ا مر سوءا أن وايل الري تركها ها257قوات أمري خراسان حممد بن طاهر )

فأرسل احلسُن عيلَّ بن القاسم ليستويل عليها فتمكن من هذا  ،وانسحب منها من تلقاء نلسه

جدا، وبقي حاهلا هكذا حوايل ثالث  ( ولكنه أساء السرية فيهاها257وتغلب عىل املدينة )

( وانترص عليه ها252سنوات، ثم وصل جيش موسى بن بغا فالتقى بجيش احلسن بن زيد )

 .(2)نرصا مل يؤثر عىل ا وضاع القائمة

وعىل رغم ما قامت به هذه اجليوش من حروب وانتصارات، بل وبرغم ما نشأ من 

ن العلوي  عىل املدينة املنورة وانتهاهبا، إال أن متردات أخرى يف تلك اللرتة كاستيالء اثن  م

تركيز املؤرخ  وأبصارهم كانت تذهب إىل أخطر املواجهات وأبشعها وأكثرها دموية 

 ومأساوية.. تلك هي حركة الزنج.

وحتى تكون الصورة واضحة يف ذهن القارئ الكريم، وسريا عىل املنهج الذي قدمناه يف 

اآلن عىل هذا املشهد حتى اكتامله ثم نستكمل بقية املشاهد  أول هذا الكتاب، فنحن نركز

 حسب أمهيتها وتأثريها.

                                                 
، 222، 224، 6/227، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 521، 414، 5/427الطربي: تاريخ الطربي  (1)

251 ،272 ،272. 

 .6/222، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/265الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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 !(1)مذابح الزنج

، كام فضل املؤرخون أن يطلقوا عليه لكراهتهم أن «صاحب الزنج»ذكرنا فيام سبق كيف بدأ 

عبيد الزنوج يقروا نسبته إىل العلوي  وآل البيت، دعوته وكيف توصل إىل أن يقيم عامد فكرته عىل ال

الذين انترشوا يف تلك املناطق كعامل  صحاب ا رض، وكيف استطاع أن يكون منهم جيشا خاض 

 به بعض املعارك التي انتهت لصاحله حتى أصبح قوة حقيقية هتدد أهل البرصة.

إال وكان الزنوج قد أوقعوا بأهل البرصة هزيمة شنيعة يف معركة دارت يف  ها255ومل تنته سنة 

( قتل وغر  فيها غالبية اجليش، حتى ُسِمي هذا اليوم بيوم ها255ذي القعدة  4ند البرصة )هنر ع

وقد كان من ضمن املقتول  عدد من أعيان اهلاشمي . فعند ذلك استغاث  ،«البيداء»أو يوم « الشذا»

ا جديدا الناس باخلليلة املهتدي الذي أرسل جيشا بقيادة القائد الرتكي جعالن، وأرسل كذلك أمري

 إىل ا بلة هو أبو ا حوص الباهيل وأمده بالقائد الرتكي جريح.

 

 

                                                 
التأريخ حلركة الزنج ينلرد بتلاصيله اإلمام الطربي شيخ املؤرخ ، وإن ذكر غريه شذرات غري شافية،  (1)

يف التاريخ فهو وعن الطربي نقل املؤرخون، والطربي فضال عن إمامته وجاللته ومكانته العظمى 

( وقد قام بجهد وافر يف توثيقها نقال عن شهود العيان ها224معارص هلذه احلركة، إذ هو مولود )

 عليه فيها. واملقاتل  وأهاليهم مما جعل تأر ه وافيا، وجعل من بعده من املؤرخ  عياال  

شاء اهلل، وال بأس أن نلتقط وهلذا كللنا عن عزو املعلومات إىل املصادر، مع تلخيص نحسبه غري خمل إن 

من شذرات املؤرخ  اآلخرين ما كتبوه فنسلكه ضمن ما أفاض به الطربي ونعزوه إليهم موضحا 

 با جزاء والصلحات.
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ومااا كااان هااذا بالااذي يلااوت عااىل ذكاااء صاااحب الاازنج وفطنتااه، فانسااحب إىل أرض 

، حياث ال تساتطيع اخلياول الوصاول إلياه وساط النخيال وا دغاال واملساتنقعات، (1)سبخة

إذ كان أغلبه من اللرساان، وظلات احلارب فلسدت هبذا خطة اجليش القادم من عند اخلليلة 

جعااالن الوصااول إلاايهم الحااتامئهم القائااد بياانهم تقااوم عااىل السااهام والرماااح وال يسااتطيع 

باملستنقعات وا دغال، ومل جيد جعالن سبيال ملواجهة املوقف إال حلر خند  حول معسكره 

 خشية هجوم مباغت، وظل الوضع ساكنا عىل هذا احلال ستة أشهر.

جعالن ح  قدم قد دعا أهل البرصة لالنضامم إىل جيشه فانضمت إليه فرقتان مها وكان 

أقرب للمقاومة الشعبية منهام إىل اللر  العسكرية املحرتفة، فحاول أن يقود هبام هجوما عىل 

 صاحب الزنج إال أهنام تلقيا هزيمة نكراء!

 اخلند  ليال، حتى كان ذات ليلة استطاع فيها صاحب الزنج وضع خطة للهجوم عىل

استطاع فيها تشتيت جيش جعالن، فمن مل يقتل قد أصابه الرعب، وانسحب اجليش إىل البرصة 

مهزوما، وفشلت محلة جعالن، بل أضيف إىل هذا استيالء صاحب الزنج عىل اإلمدادات 

القادمة يف السلن ح  ترك موقع السبخة الذي كان فيه ونزل عىل ضلة هنر أيب اخلصيب عىل 

 ريق إىل البرصة، فاستوىل عىل محولة عظيمة جاءت عىل أربعة وعرشين سلينة.الط

وما كادت هذه املعركة تنتهي حتى شنَّ صاحب الزنج محلة عىل ا بلة، وقد كانت محلة رشسة 

(، ومل يكتف بالنرص ها256رجب  5الذي ُقتِل ) -الوايل اجلديد–دموية انترص فيها عىل أيب ا حوص 

التي كان أغلب بنائها من خشب الساج رسيع االحرتا ، فكانت حمرقة عظيمة  بل أحر  البلدة

 .(2)ذهبت فيها أموال هائلة وخسائر مروعة، فكان ما أحر  أكثر مما هنبه الزنج وأفسدوه

عىل أنلسهم، « عبادان» وكان من نتائج هذه املحرقة أن خاف أهل البلدة املجاورة

دينة با مان، فأمنهم وأخذها، واستوىل عىل ما فيها من فأرسلوا إليه يعرضون عليه تسليم امل

السالح، وأخذ من كان لدهيم من العبيد فضمهم إىل جنوده، وهبذا سقطت عبادان من بعد ما 

 سقطت ا بلة.

                                                 
ا رض السبخة: هي التي مل تزرع ومل تعمر مللوحة تربتها، فتسوخ فيها ا قدام وتنزلق. انظر: املعجم  (1)

 .412، 1/412الوسيط 

 .2/221يب: تاريخ اليعقويب اليعقو (2)
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وأغراه هذا النرص الرسيع ورعب الناس من بطشه يف التقدم نحو منطقة ا هواز، فهرب 

(، ونلذ فيها ها256رمضان  12هواز بدون حرب )الناس واجلنود من أمامه، فدخل ا 

مذبحة ال تقل بشاعة عن سابقيها، إذا كان يقتل الناس وينهب ا موال والديار و رب 

 البلدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

وعند ذلك كان الرعب قد وصل إىل أهل البرصة الذين علموا أن مرجعه ال شك إليهم 

لدان، وقد كان من هرب أسعد حاال ممن بقي، قريبا، فبدأوا يف اخلروج منها نحو غريها من الب

 فقد كانت ا يام ختبئ هلم مذبحة هي ا بشع من كل ما سبق!

وبطبيعة احلال فلم تكن الدعوة إىل حترير العبيد دعوة صادقة، وال كان صاحب الزنج 

علويا من آل البيت كام زعم، فكل هذه وسائل يتوصل هبا إىل ما يف نلسه من أطامع وأحقاد، 

ال أدل عىل ذلك من أنه استباح بدوره اسرتقا  ا حرار، بل واسرتقا  ا رشاف من آل و

وبلغ من أمر عسكره أنه كان ُينادى فيه عىل املرأة من ولد » البيت ونسائهم، يروي املسعودي:

احلسن واحلس  والعباس وغريهم من ولد هاشم وقريش وغريهم من سائر العرب وأبناء 

ية منهم بالدرمه  والثالثة، وُينادى عليها بنسبها: هذه ابنة فالن اللال ، الناس، تباع اجلار

لكل زنجي منهم العرشة والعرشون والثالثون: يطؤهن الزنج، و دمن النساء الزنجيات كام 

ختدم الوصائف. ولقد استغاثت إىل عيل بن حممد )صاحب الزنج( امرأٌة من ولد احلسن بن 
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د بعض الزنج، وسألته أن ينقلها منه إىل غريه من الزنج أو يعتقها عيل بن أيب طالب كانت عن

، كام مل يتورع عن قتل كبار العلوي  (1)«مما هي فيه، فقال هلا: هو موالك وأوىل بك من غريه

( فقتله ها256إذا ظلر هبم كام فعل مع عيل بن زيد الطالبي الذي كان قد استوىل عىل الكوفة )

 (.ها262صاحب الزنج )

( وا مر مستقر عىل الوضع السابق، فاستدعى اخلليلُة أخاه أبا أمحد، ها256نتهت سنة )ا

ب باملوفق باهلل، وكان يف مكة، وأبو أمحد هو القائد العسكري اللذ الذي حارب املستع  قاملل

 وحارص بغداد لصالح أخيه املعتز باهلل قبل ست سنوات، وأراد أن يستليد منه يف هذه الباليا التي

 يهأضاف إل( ثم ها257)صلر الكوفة وطريق مكة واحلرم  واليمن نزلت باخلالفة، فوالَّه أقاليم 

 (.ها257)رمضان  هواز وفارسبغداد والسواد وواسط وكور دجلة والبرصة وا 

وكان اخلليلة قد أرسل قبل ذلك جيشا إىل الزنج بقيادة سعيد احلاجب، وأبىل سعيد بالء 

( واستنقذ من كان ها257فقد هزم واحدة من فرقهم هزيمة بليغة )رجب  حسنا يف قتال الزنج،

معهم من ا رسى، ثم أوقع هزيمة أكرب منها بلرقة أخرى منهم حتى كرس أرواحهم، فكانت املرأة 

تستطيع أن تسو  الزنجي أسريا إىل معسكر سعيد دون مقاومة، وظل حيقق هزائم أخرى بجيوش 

 مقيام يف معسكره خالل شهر شعبان. للزنج يف خالل شهر رجب، وظل

إال أن هجوما قويا ملاجئا من صاحب الزنج عىل معسكر سعيد احلاجب ذات ليلة من 

ُقتِل فيها غالب جيش  ،شعبان استطاع فيه الزنج إيقاع هزيمة حاسمة بجيش سعيد احلاجب

البرصة بعد  سعيد وُأحر  معسكره، وجاء أمر اخلليلة بأن يتوىل منصور بن جعلر اخلياط أمر

سعيد احلاجب، وكان منصور ممن تزعم حراسة السلن القادمة  هل البرصة وأبىل يف هذا بالء 

فضا  هبم احلال، إال أن كمينا آخر أعده  ،حسنا حلظ به أقوات أهل البرصة وحارص به الزنج

 صاحب الزنج بذكاء أنزل بمنصور اخلياط هزيمة ساحقة أخرى ُقتِل فيها غالب اجليش.

س هذا احلال تكرر يف ا هواز، فقد ُهِزم الزنج هزيمة غري حاسمة عىل يد إبراهيم بن نل

سيام، إال أن قائدهم عيل بن أبان استطاع استدراك الوضع يف جولة تالية فاستعاد النرص 

 عليهم، وكان نرصا حاسام.
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 مذحبة البصرة

اخلياط، مل يعد يعو  عن البرصة جيش قوي بعد هزيمة سعيد احلاجب ومنصور 

واستعد صاحب الزنج القتحامها بعد حصارها، ومجع لذلك مرتزقة من البدو ا عراب، 

: أحدمها بقيادة عيل بن أبان، واآلخر بقيادة حييى البحرا ، فقسم عيل بن  ووجه هلا جيش

 أبان جيشه إىل قسم ، وهبذا دخل الزنج إىل البرصة من ثالث جهات. 

ف نتيجة ا خبار واحلصار وخراب ما حوهلا من وكان أهل البرصة يف رعب وضع

وقبلها كانت البرصة تعا  من حرب أهلية ب   ،القرى التي حازها صاحب الزنج قبل ذلك

فزاد هذا من ضعلها وانترشت هبا ا وبئة وا مراض،  ،فئت  من أهلها: السعدية والباللية

بغراج نائب البرصة املكلف بحاميتها والذي وبطبيعة احلال مل جتِد املقاومة املستميتة التي قادها 

ا فحسب، واهنارت رسيعا تلك القوة التي كان يقوده إبراهيم بن  مل يكن معه إال مخسون فارس 

وهو من أمراء العباسي  يف البرصة، وهرب ُبريره، فكانت الغلبة « ُبريره»حممد العبايس امللقب با

 يف النهاية للزنج.

( يف وقت صالة اجلمعة، فبدأت ها257شوال  17اجلمعة ) دخل الزنج البرصة يف يوم

املذبحة الكبرية التي استمرت يوم ، فقتلوا أهل البرصة يف وقت اجلمعة وح  الصالة 

واستمر القتل حتى يوم السبت، واستطاعت املقاومة التي قادها بغراج وقف تقدم قائد الزنج 

املقاومة بعد ذلك فدخلها الزنج، وحاول  حييى بن حممد البحرا  يوم ا حد، ثم عجزوا عن

إبراهيم بن حييى املهلبي أحد أعيان البرصة أن يأخذ ا مان  هل البرصة من قائدهم حييى 

البحرا  فأخذ ا مان، ونودي يف البرصة: من ذهب إىل بيت إبراهيم بن حييى فهو آمن، فأقبل 

ت هبم الدار وما حوهلا، فوجدها الناس ممن كان هرب واختلى إىل بيت إبراهيم حتى امتأل

 قائد الزنج فرصة ثمينة فغدر هبم مجيعا ومل يللت من القتل إال النادر الشاذ!

وأجهز الزنج عىل من أصيب يف املذبحة فقتلوه حتى تأكدوا من موته، ثم قادهم عيل بن 

مت النار أبان إلحرا  املسجد اجلامع يف البرصة، ثم إحرا  مزارع البرصة وحقوهلا حتى الته

ما ب  وسط املدينة وأطرافها من البرش والبهائم والبيوت، وكان ُيسا  من يوجد من الناس 

إىل قائدهم حييى البحرا  فمن كان غنيا وعده بالعلو إن هو أقر بمكان ا موال حتى إذا 

 استخلص منه أمواله قتله، ومن كان فقريا قتله مبارشة.
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ية وأبشع يف القتل من عيل بن أبان والَّه صاحب الزنج و ن حييى البحرا  كان أكثر دمو

والية البرصة، ثم أمره أن يشيع يف الناس أهنم قد ولوا عليها واحدا منها لكي يشعر الناس 

بأن ا مر قد انتهى فيظهر اخلائف واملختلي، فكان إذا ظهر أحد من الناس أخذوه فإن كان 

قتلوه من اللحظة ا وىل، فلم ينُج أحد ممن ظهر يف غنيا أخذوا ماله ثم قتلوه وإن كان فقريا 

دباء واللضالء واملحدث  عيان وا مجاعة كثرية من ا » تلك ا يام من القتل، فُقتِلت

 .(1)«فإنا هلل وإنا إليه راجعون والعلامء.

يف الدور واآلبار، فكانوا يظهرون بالليل، فيأخذون » وأما من بقي حيا فقد اختلى

، (2)حوهنا ويأكلوهنا، واللريان والسنانري، فأفنوها حتى مل يقدروا منها عىل يشءالكالب فيذب

بعضهم موت بعض، ومن قدر منهم عىل  (3)فكانوا إذا مات منهم الواحد أكلوه، ويراعي

املاء العذب. وُذكِر عن امرأة منهم أهنا حُضت  -مع ذلك–صاحبه قتله وأكله، وعدموا 

ختها، وقد احتوشوها )تكالبوا عليها( ينظرون أن متوت فيأكلوا امرأة تنازع )متوت( ومعها أ

حلمها، قالت املرأة: فام ماتت حتى ابتدرناها فقطعنا حلمها وأكلناها. وقد حُضُت أختها وقد 

جاءت... وهي تبكي ومعها رأس أختها، فقيل هلا: وحيك! مالك تبك ؟! قالت: اجتمعوا 

حتى َقطَّعوها، فظلمو  فلم يعطو  من حلمها شيئا عىل أختي فام تركوها متوت موتا حسنا 

 .(4)«إال رأسها هذه، وهي تشتكي ظلمهم يف أختها... ومثل هذا كثري، وأعظم مما وصلنا

واختللت اآلراء يف عدد القتىل يف تلك املذبحة، فأقل الروايات ذكرت أهنم ثالثامئة ألف 

ات تزيد عن ذلك، وا عداد وحدها قتيل، وروايات أخرى قالت إهنم مخسامئة ألف، ورواي

 تنطق بحجم املصيبة والكارثة.

 والبن الرومي قصيدة يف تلك املذبحة منها هذه ا بيات:

لِتاااااااي لذيااااااَذ املنااااااااِم   ذاَد عاااااان ُمقر

 

 ُشااااغلها عنااااُه بالاااادموِع السااااجامِ   

اااأيُّ ناااوِم مااان بعاااد ماااا انتهاااك الزَّ     انر

 

 ُج جهاااااارا حماااااارم اإلساااااالماااااا  
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اااااكااااام أٍخ قاااااد رأى    اأخااااااُه رصيع 

 

عااااى كاااارامِ     تِااارَب اخلَااااِد باااَ  رَصر

 كاااااام أٍب قااااااد رأى عزيااااااَز بنيااااااه  

 

اااااَو ُيعاااااىَل بصاااااارِم صمصاااااام    وهر

 كااااام رضااااايع هنااااااَك قاااااد فطماااااوه  

 

 بشااابا السااايف قبااال حاااِ  اللطاااام  

 كاااااااام فتاااااااااة بخاااااااااتم اهلل بكاااااااار  

 

 أبغااااري اكتتااااام افضااااحوها جهاااار    

ها    كااااام فتااااااٍة مصاااااونة قاااااد سااااابور

 

 جههاااااااا بغاااااااري لثاااااااامو اباااااااارز    

 صااااابحوُهمر فكاباااااَد القاااااوُم مااااانهم  

 

 طاااااوَل ياااااوٍم كأناااااه ألاااااُف عاااااامِ   

هم    ألااااااُف ألااااااٍف يف ساااااااعٍة قتُلااااااور

 

 ثااااام سااااااقوا الِساااااباَء كا غناااااام  

 ماااااان رآُهاااااانَّ يف املساااااااِ  ساااااابايا  

 

 داميااااااااِت الوجاااااااوِه لألقااااااادام  

ااااَط الااااز    ماااان رآهاااانَّ يف املقاساااام وسر

 

َن بيااااانهُم بال   ااااامر  ِساااااهامناااااج ُيَقسَّ

 ن إماااااااااء  ذر َخااااااااتَّ ماااااااان رآُهاااااااانَّ يُ  

 

ام   اااااِك اإلمااااااء واخُلااااادَّ  بعاااااد ملر

ٍر لناااااااااا وأيُّ جاااااااااواٍب    أيُّ ُعاااااااااذر

 

َعى عاااىل رؤوِس ا ناااامِ     حااا  ُنااادر

ُتمر    أخااااااااذلُتمر إخااااااااوانَكُم وقعاااااااادر

 

 عااااانُهُم وحيركااااام ُقعاااااوَد اللئاااااام  

اااال     َبعر
ِ
  كياااف تااارىض احلَاااوراء بااااملرء

 

 حُيااااامي وهاااو مااان دوِن ُحرماااة ال  

 واحياااااااائي مااااااان النَّباااااااِي إذا ماااااااا  

 

 المنااااااي فاااااايهم أشاااااادَّ املااااااالم  

 وانقطاااااااعي إذا ُهااااااُم خاصاااااامو   

 

 وتااااويلَّ النباااايُّ عاااانُهمر خصااااامي  

ااااااا النَّااااااا    مِثُلااااااوا قولااااااُه لُكاااااامر أهيُّ

 

اااااااوام    ُس إذا المُكااااااامر ماااااااع اللُّ

تاااااااي أياااااااَن ُكنراااااااُتُم إذر َدعترناااااااي    ُأمَّ

 

ٌة ماااااان كاااااارائِم ا     قااااااوامُحاااااارَّ

 فهاااااااالَّ  حُمّماااااااداهُ  ياااااااا رصخاااااااتر  

 

 قااااام فيهااااا رعاااااُة حقااااي مقااااامي  

ااااااا    اانلاااااااروا أهياااااااا الكااااااارام خلاف 

 

 إىل العبياااااااد الطغاااااااام وثقااااااااال    

ِم   ِركااااااوا ثااااااأرَرُهمر فااااااذاك لاااااادهير  أدر

 

 مثاااااااُل رِد ا رواِح يف ا جساااااااامِ   

اااااا   ٍ وا العيااااااوَن ماااااانهم بِنَرصر  مل ُتِقاااااارُّ

 

وا عياااااااااوهنمر بانتقاااااااااام    فاااااااااأِقرُّ

ُتمر    إن قعاااااادُتمر عاااااان اللعااااااِ  فااااااأنر

 

 رشكاااااااااُء اللَّعااااااااِ  يف اآلثااااااااامِ   
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 املواجهات مع ثورة الزنج

ال شك أن ما حدث بالبرصة زلزل البالد التي وصلها اخلرب، وقد رأينا يف قصيدة ابن 

ه اخلليلة ) ذي القعدة  1الرومي التي نقلنا بعضها كيف بلغ ا مر يف النلوس، لذا فقد وجَّ

وسار حتى عسكر لقتال صاحب الزنج،  -« املولد»با لقبامل -حممد ( جيشا بقيادة اه257

عند مدينة ا بلة، فخرج لقتاله حييى البحرا  )منلذ مذبحة البرصة( فجرت بينهم معارك 

وصلت  لعرشة أيام، غري أن حممدا َوطَّن نلسه عىل حرب طويلة فكان قتاله غري حاسم، فيام

من صاحب الزنج إىل قائده حييى البحرا  الذي واصل القتال ليال عىل اإلمدادات يف السلن 

غري استعداد من حممد فأوقع به هزيمة كبرية وهنب ما كان يف معسكره، ثم أرسل باخلرب إىل 

صاحب الزنج فأمره بمطاردته، فكان حييى البحرا  يف طريق مطاردته يقيم املذابح يف كل 

 قرية يعرب هبا.

خرى كان القائد الثا  للزنج، عيل بن أبان املهلبي، يقود محلة عند وعىل اجلهة ا 

ا هواز لقتال منصور بن جعلر اخلياط الذي كان مسؤوال عن محاية السلن القادمة إىل 

وأفلت من هزيمة ذهب فيها غالب  ،البرصة وتوىل أمر البرصة بعد هزيمة سعيد احلاجب

ن ومنصور بن جعلر ملدة شهر مل يقع فيه قتال كبري، جيشه، وظل التوتر قائام ب  عيل بن أبا

فأرسل صاحب الزنج مددا عرب السلن بقيادة أيب الليث ا صلها ، واستطاع منصور هزيمة 

صاحب اجليش –هذا املدد واالستيالء عىل سلنه وقتل منهم كثريا، غري أن عيل بن أبان 

لِت اللرصة فهاجم فرقة من جيش منصور  -ا صيل ليال فهزمها، وحاول منصور مل ُيلر

استغالل امللاجأة بدوره للهجوم عىل جيش عيل بن أبان ليال إال أن اآلخر كان مستعدا فظل 

ا  بينهم قتال إىل ظهر اليوم التايل أسلر عن هزيمة منصور بن جعلر اخلياط ومقتله، وكان نرص 

رص احلاسم وينهار أمامها آخر أضيف إىل ثورة الزنج التي ما زالت حتقق النرص احلاسم تلو الن

 القادة املحرتفون!

وباملقابل، فقد كان القتل مصري كل من يقع أسريا من الزنج أو ممن عاوهنم يف أيدي 

جيوش اخلالفة، وبدأت اخلالفة تستشعر أن خطر الزنج هو اخلطر ا كرب الذي يواجهها ب  

ة ومعه القائد الرتكي مللح كل التمردات عليها، فكلف اخلليلة أخاه أبا أمحد املوفق طلح

(، وانضم للجيش كثري من املتطوع  من ها252ربيع اآلخر  1بقيادة جيش كثيف العدد )
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 أهل بغداد، فازداد العدد والعدة.

ارتاع الزنج ملقدم هذا اجليش الكثيف الذي نزل قريبا من البرصة ورأوا أنه اجليش ا كرب 

شد صاحب الزنج كل ما أمكنه لقتال هذا التي جاءهتم قبله، فحاجليوش وا عظم من 

لِح بسهم طائش ال ُيعرف من رماه، فتزلزل اجليش  اجليش، ويف خضم القتال ُأصيب ُملر

 وتلقى هزيمة غريبة غري متوقعة! ومات مللح من إصابته هذه فُحمل إىل سامراء ودفن هناك.

( ها252ر رجب غري أن املوفق أبا أمحد استطاع االنسحاب رسيعا إىل ا بلة )أواخ

إلعادة ترتيب الصلوف وجتميع القوات املنهزمة من جيش اخلالفة، واستطاع هبذا أن حيقق 

عمال كبريا ح  أرس قائد الزنج ومنلذ مذبحة البرصة وغريها من املذابح حييى بن حممد 

البحرا ، وقد كان حييى مصابا ومنسحبا من هزيمة أوقعها به أصغجون نائب ا هواز بعد 

ور اخلياط، فكان أرس هذا الرجل رضبة قوية للزنج وفرحة كبرية عىل املسلم ، فأرسله منص

 أبو أمحد إىل سامراء فُقِطعت يداه ورجاله ثم قتل. وذلك جزاء الظامل .

إال أن ا مر مل يكتمل، وسارت الظروف وكأهنا تساند صاحب الزنج، فح  عسكر أبو 

البرصة انترشت ا وبئة يف هذا املكان فلتكت بكثري  أمحد عند هنر أيب اخلصيب عىل أطراف

(، وهناك أكمل ها252من جنوده، فانسحب عن هذا املوضع إىل واسط )أوائل شعبان 

ته بإصالح العتاد والسالح وجتهيزها وشحن السلن وإعطاء الرواتب للجنود، ثم ااستعداد

ة وَفرَّ  جنده عىل ساحل عاد بإغارات عىل الزنج عند هنر أيب اخلصيب عىل أطراف البرص

النهر يف إطار خطة حربية مل تنجح ح  التقى اجليشان إذ تلر  كثري من جيش اخلالفة 

وبقي مجاعة أخرى واستطاعوا ببسالة فائقة إيقاع مقتلة عظيمة يف الزنج وأحرقوا  ،منهزم 

ا مائة ديارهم وأنقذوا كثريا من ا سارى املسلامت، واستطاعت كتيبة استشهادية قدره

أن َتثرُبت حلصار فرقة من الزنوج حتى ُقتِلوا عن آخرهم بعد أن قاموا بعمل  ودوعرشة جن

رائع يف احلرب، غري أن كثرة الزنوج وقيام قادهتم باستعادة ترتيب صلوفهم جعل اخلطة 

ا سلم لدى أيب أمحد يف االنسحاب املنظم إىل املعسكر، وكان من سوء حظه أن هذا اليوم 

ا عاصلا فاشتعلت نار يف أطراف املعسكر فأحرقته، فسار مرة أخرى إىل واسط التي كان يوم

شملها أيضا الوباء الذي أصاب البالد يف هذا العام وَتَشتَّت اجليش، فعاد املوفق من واسط 

 ( وقد أناب عليها حممد املولد لقتال الزنج.ها251ربيع اآلخر  26إىل سامراء )
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حوال فلتح جبهة للقتال يف ا هواز مرة أخرى، حيث واستغل صاحب الزنج هذه ا 

فجمع من بقي  -نائب ا هواز الذي هزم جيش حييى البحرا –أراد أن ينتقم من أصغجون 

من جيش حييى وعهد به إىل القائد اآلخر عيل بن أبان املهلبي وسار اجليش الكبري إىل ا هواز 

يف هذه املعركة وُأرِس كثري من جيشه واستطاع إيقاع هزيمة حاسمة بأصغون الذي ُقتل 

 ( وعانت ا هواز من أيام أخرى كانت فيها حتت سيطرة الزنج.ها251)رجب 

( ها251ذي القعدة  12ثم كلف اخلليلة املعتمد موسى بن بغا بأن يتوىل حرب الزنج )

وىلَّ موسى وأعطاه القيادة العامة عىل املناطق الرشقية: ا هواز والبحرين والياممة والبرصة، ف

عبَد الرمحن بن مللح عىل ا هواز، وإبراهيم بن سيام عىل باذاورد، وقد استطاع عبد الرمحن 

أن يوقع  -القائد الشاب اللذ الذي كان يف التاسعة عرشة من عمره فحسب - بن مللح

هزيمة كبرية بجيش الزنج قتل فيها كثريا وأرس منهم كثريا بحيث نزل هبم من الرعب ما 

مع كل التحريض واملحاوالت التي بذهلا صاحب  ،ال جيرؤون عىل حربه مرة أخرىجعلهم 

الزنج، فأرسل إليه جيشا آخر بقيادة عيل بن أبان املهلبي فجرت بينهم حروب كثرية كانت 

 اهلزيمة فيها من نصيب الزنج أيضا.

يمة وعىل اجلبهة ا خرى حيث إبراهيم بن سيام يف باذاورد، استطاع عيل بن أبان هز

إبراهيم يف معركة من املعارك، لكن إبراهيم مل يلبث أن استعاد تنظيم صلوفه وانترص يف 

بن أبان حتى مل جيد عيل بن أبان إال اهلروب واللجوء إىل أدغال  معركة أخرى عىل عيلّ 

ن رسية أرسلها عبد الرمحن بن مللح بقيادة طاشتمر مل تنجح إومستنقعات هنر أيب حييى، حتى 

فلر  ،ول إليه مع حتصنه بزروع القصب واملستنقعات، فأحر  عليهم هذه الزروعيف الوص

كثري منهم هارب  فاستطاع إيقاع كثري من ا رسى، واستمر يف مطاردة عيل بن أبان الذي 

سلينة تصل إليه عرب النهر، استطاع عبد  ةكتب إىل صاحب الزنج يستمده فأمده بثالث عرش

نها، وأن يصيب عليا وجيش الزنج يف أكثر من موقعة أخرى، الرمحن أن حيصل عىل أربع م

وتناوب هو وإبراهيم بن سيام اهلجوم عىل جيش الزنج املتحصن باملستنقعات حول النهر 

 جير أذيال اخليبة.« املختارة» بن أبان إىل قلعة الزنج حتى أوقعوا هبم هزائم حاسمة، وعاد عىل

ىل سامراء وهناك فتك الناس هبم قبل أن وأما ا رسى فقد بعث هبم عبد الرمحن إ

 .م وسلبوهمفقتلوا أكثرهيتسلمهم اخلليلة، 
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وكان مما ساهم يف النرص أيضا أن وايل البرصة اجلديد إسحا  بن كنداجيق استطاع قطع 

مما جعل صاحب الزنج حيارب يف  -قلعة الزنج العسكرية–« املختارة» اإلمدادت الواصلة إىل

ة، جبهة البرصة وجبهة عبد الرمحن بن مللح وجبهة إبراهيم بن ثالث جبهات مرة واحد

 سيام.

وظل الوضع هكذا، حيقق موسى بن بغا انتصارات متوالية عىل الزنج، حتى حدث ما مل 

إىل العصيان وخلع طاعة  -املتمرد بلارس من قبل–يكن باحلسبان؛ إذ عاد حممد بن واصل 

يات موسى بن بغا، فانلتحت عىل موسى جبهة اخلالفة، فضم اخلليلة منطقة فارس إىل وال

حرب أخرى مع حممد بن واصل، وملا أرسل موسى أفضل قادته وهو عبد الرمحن بن مللح 

للسيطرة عىل فارس ومعه قائد بارز آخر هو طاشتمر، استطاع حممد بن واصل هزيمة جيش 

نحو ا هواز  موسى وَأرسر عبد الرمحن بن مللح وقتل طاشتمر، بل وتقدم حممد بن واصل

حلرب إبراهيم بن سيام، فعندئذ طلب موسى بن بغا أن ُيعلى من والية تلك املناطق التي 

وأبدى أن ما لديه من الرجال والعتاد ال قبل هلم  ،(1)تزخر باملتمردين واخلارج  عىل اخلالفة

 بمواجهة كل هذا، فُأعلي موسى بن بغا، فتعرضت احلروب مع الزنج النتكاسة أخرى.

طاملا ابتليت ا مة بمتمرد ال هم له إال مصلحته اخلاصة، فأضاع عىل ا مة حلظات ل

فارقة، كان يمكن فيها إهناء كثري من املشكالت املستعصية قبل أن تزداد تلاقام، وكان يمكن 

 توفري الدماء وا موال التي أزهقت من قبل ومن بعد!

لرمحن بن مللح إىل فارس، وتوىل أمر جاء أبو الساج واليا عىل ا هواز بعد خروج عبد ا

حماربة الزنج، فتلقى جيش أيب الساج هزيمة قاسية عىل يد الزنج وانسحب إىل خارج ا هواز 

 التي اقتحمها الزنج ونلذوا فيها مذبحة أخرى 

وهكذا فوجئ أهل ا هواز بعد انتصارات قائدهم عبد الرمحن بن مللح وبعد انتعاش 

                                                 
يف تلك املنطقة الرشقية من أرض اخلالفة كانت التمردات كثرية، منها ما سنعرض إليه كتمرد يعقوب بن  (1)

الليث الصلار وغريه، ومنها ما كان سابقا وظل مستمرا كام هو حال حممد بن واصل يف فارس والزنج يف 

ن صغار سيطروا عىل بلدات يطربستان، بخالف متمردالبرصة وجنوب العرا ، واحلسن بن زيد يف 

وجهات ومناطق تتلاوت يف مساحتها وأمهيتها، وكل ذلك أرهق اخلالفة وجيوشها يف هذه اللرتة أشد 

 اإلرها .
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ن عليهم بالدهم وحيرقوهنا، وهكذا انتقل الزنج من مدافعة جيوش بالزنج يقتحمو إذ ا مل

عبد الرمحن بن مللح وإبراهيم بن سيام إىل اهلجوم والتخريب، وانقلب الوضع العسكري يف 

كيف سيجيب حممد بن واصل الذي تسبب مترده يف  -بعد تلك السن -ا هواز.. وما ندري 

ئل عن مسؤوليته يف مذبحة ا هواز هذه؟ إننا خلخلة الوضع القوي جليوش اخلالفة إذا ُس 

نسأل سؤال التاريخ الذي يتعظ به الناس، وأما هو فيكليه سؤال اهلل يوم القيامة، وهو احلق 

 العدل املب !

وعىل كل حال مل يتأخر عقاب اهلل له، إذ طمع فيه متمرد آخر وهو يعقوب بن الليث 

حرب الزنج، فسار إليه طمعا فيام حازه من  الصلار الذي سنستعرض أمره بعد االنتهاء من

ا موال والعتاد التي كانت يف جيش عبد الرمحن بن مللح، وتلقى حممد بن واصل هزيمة 

 منكرة بال قتال!

ِلي موسى بن بغا من والية املناطق الرشقية،  وأما يف مسار املواجهات مع الزنج، فقد ُأعر

ناطق البرصة وا هواز والبحرين إىل أيب أمحد وتوىل والية بالد املغرب، وأعيدت والية م

أخي اخلليلة، وصاحب االنتصارات التي أهنتها ا وبئة وا حوال السيئة من  –املوفق 

فعهد أبو أمحد إىل مرسور  -العواصف والزالزل التي نزلت بتلك املناطق قبل سنوات

ال أن مترد يعقوب بن ( عىل أن يلحق به، إها261البلخي بالتجهز حلرب الزنج )ذي احلجة 

 الليث الصلار حال دون ذلك كام سيأيت فيام بعد!

والسؤال الذي  طر عىل البال هنا: هل كان من الُضوري بالنسبة للخالفة أن ُتضاف 

منطقة فارس إىل والية موسى بن بغا املشغول بمحاربة الزنج والذي يبدو عىل وشك 

ان من املناسب أن ُتلتح جبهة قتال أخرى الدخول يف مرحلة القضاء الكامل عليهم؟ هل ك

عىل متويل هذه املنطقة، سواء موسى بن بغا أو أبو أمحد املوفق من بعده؟ أمل يكن ممكنا تأجيل 

 املواجهة مع حممد بن واصل واالستغناء املؤقت عن خراج فارس؟

ال أسئلة تلصيلية يف زمنهم؟ فكيف يكون احل نوإذا كان الناس  تللون يف اإلجابة ع

ونحن نناقش هذا بعد أكثر من ألف سنة؟ لكن ما يغلب عىل الظن أن اخلالفة رأت قوة 

اجليوش التي أنزلت بالزنج هزائم كبرية فظنت أن مواجهة حممد بن واصل بن فارس لن 

وقد خاب هذا التقدير وانلجر الوضع، فانقلب احلال مع الزنج، وتلاقم أمر  .تكون عسرية
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ا حيول ب  يعقوب الصلار وب  اخلالفة، لكنه حممد بن واصل الذي كا ن برغم كل يشء سد 

اهنار أمام قوة يعقوب الصلار الذي صار يف مواجهة اخلالفة مبارشة مما كللها مؤونة حربه 

 وعطلها عن حرب غريه كالزنج وغريهم!

لقد بدا يعقوب الصلار يف هذه اللحظة أخطر من الزنج، فهو هيدد موقع اخلالفة نلسها 

ويوشك عىل اقتحام عواصم العرا ، بينام الزنج وإن كانوا أبشع وأكثر دموية إال أهنم 

حمصورون يف منطقة البرصة وا هواز وقد أثرت اهلزائم السابقة يف وضعهم العسكري، 

 وهكذا جتمد الوضع يف حرب الزنج.

ن يتوجه حاول صاحب الزنج أن ُيكِون حتاللا بينه وب  يعقوب الصلار، فأرسل إليه أ

بجيوشه إىل بغداد مبارشة ووعده باملساعدة، وعىل رغم أن يعقوب كان قد ُهِزم يف تلك 

( هزيمة كبرية من جيش اخلالفة الذي قاده أبو أمحد املوفق إال أنه رد عىل ها262اللحظة )

 «.قل يا أهيا الكافرون ال أعبد ما تعبدون» صاحب الزنج بقوله

جهة يعقوب الصلار من اللرص الثمينة التي وجدها كان انسحاب جيوش اخلالفة ملوا

ِلترها بطبيعة احلال، فبثَّ رساياه تقتل وحتر  وتنهب يف  صاحب الزنج أمامه دون ترتيب، ومل ُيلر

تلك ا نحاء، ومل  ل ا مر من مناوشات قادها بعض قادة الصف الثا  مثل القائد الرتكي 

لعموم مالت لصالح الزنج وإن مل  ل ا مر من هزائم أغتمش أو ابن الرتكي، إال أن الكلة يف ا

قائد من جيش مرسور البلخي ونائبه –نزلت هبم، من أقواها تلك التي أنزهلا أمحد بن ليثويه 

أحد قادة يعقوب -بتحالف تم ب  صاحب الزنج مع حممد بن عبيد اهلل  -عىل أنحاء ا هواز

ول مدينة تسرت، غري أن التحالف انتقض استطاعوا به دخ -الصلار املكلف بحرب ا هواز

رسيعا ح  خالف حممد بن عبيد اهلل وعده فخطب للخليلة املعتمد والصلار بدال من أن 

 طب لصاحب الزنج كام كان اتلاقهام، فانسحب عيل بن أبان من تسرت، وانتقم من أهل بلدة 

رية يف أماهنم، فمن َثمَّ فغدر هبم ونلذ فيهم مذبحة كام هي عادته رغم أن الق« عسكر مكرم»

عاد أمحد بن ليثويه من انسحاب تكتيكي تم من تسرت إىل جنديسابور، عاد إىل تسرت وقاتل 

 ةحممد بن عبيد اهلل فهزمه، ثم تعقب عيل بن أبان فأوقع به هزيمة هائلة نجا منها عيلٌّ بأعجوب

(، وظل ها262ام )بعد أن أصابته جراح بالغة وكاد أن يؤرس، وقد شغلت هذه ا حداث ع

عيل يعالج جراحه حتى أنه مل ُيِقم يف ا هواز يف تلك اللرتة، فلام ُشِلَيت جراحه عاد إىل 
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(، فأرسل ها262« )عسكر مكرم»ا هواز يقود هجوما آخر ضد أمحد بن ليثويه املوجود يف 

قرية أخاه اخلليل بن أبان يف جيش فأنزل به أمحد بن ليثويه هزيمة منكرة إال أنه خرس 

 حيث مل يستطع فرسانه هزيمة جمموعة أخرى أرسلها عيل بن أبان إىل تلك القرية.« املرسقان»

(، فام من قائد كبري ها264( استمر كذلك يف )ها262ومثلام كان احلال يف عام )

يواجههم يف مناطق نلوذهم وخطرهم، وهم حيرزون تقدما يف العموم وال  لو ا مر من 

يتلقى املدد عند كل هزيمة  -قائد الزنج–غري حاسمة، فسليامن بن جامع هزائم مؤثرة لكنها 

مل حيصل  ومعه العدد الذي يستطيع أن يقسمه عىل أكثر من جهة فينلذ الكامئن املحكمة فيام

القادة املسلمون عىل هذه اإلمكانية فظلوا وإن نزلت هبم اهلزيمة يعيدون تنظيم صلوفهم 

ملدد مع انشغال اخلالفة وكبار قادهتا بجبهات التمرد ويتعرضون للكامئن ويلتقدون ا

(، وكالعادة، ها264ا خرى، وكان من أهم ما حققه الزنج من تقدم دخوهلم مدينة واسط )

 مل يرمحوها من مذبحة أخرى كسائر املدن التي دخلوها.

أحد قادة –(، ذلك أن مرسور البلخي ها265وحتسن احلال بعض اليشء يف عام )

قد فر، قليال لشأن الزنج، فأرسل جيشا يقوده تك  البخاري، وهو ممن  -الكبار العباسي 

حارب الزنج وأوقع هبم بعض االنتصارات يف السنوات القليلة املاضية، فاستطاع هذا اجليش 

فك حصار الزنج عىل مدينة تسرت بعد أن كاد أهلها ُيَسِلموهنا، وأوقع بجيش الزنج الذي 

 زيمة كبرية حتى ُأرِس غالم من خاصة عيل بن أبان.يقوده عيل بن أبان ه

( ب  انتصار هلم يف أوله ها266لكن الزنج استطاعوا استالم زمام املبادرة، وجرى عام )

ثم حروب متكافئة يقودها عيل بن أبان ضد اغرمتش الذي توىل قتاهلم بعد تك  البخاري، ثم 

ك التوقيت مطلبا لللريق ، وإن كان هذا توصل اغرمتش إىل هدنة معهم، وكانت اهلدنة يف ذل

مل يمنع عيل بن أبان من اهلجوم واإلغارة عىل القرى والنواحي، وهي إغارات هبدف الغنائم 

وا موال، عىل أن هذا العام شهد جبهة قتال أخرى انلتحت ب  الزنج من ناحية وب  حممد 

لف بينه وب  الزنج رغم ما وقع بينهام بن عبيد اهلل، إذ حاول حممد بن عبيد اهلل أن يعيد التحا

منذ أربع سنوات، فطلب منه صاحب الزنج أمواال فامطله فيها فاندفع إليه جيش عيل بن أبان 

رِب حممد بن  فقاتله وهزمه هزيمة منكرة واقتحم مدينة رامهرمز ونلذ فيها مذبحة كبرية، وُأجر

ا من التصالح معهم مقابل مائتي ألف عبيد اهلل عىل االنسحاب إىل أقي معاقله، ومل جيد بد
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درهم. ثم إن حممدا مل ينس هذه اهلزيمة املريرة فطلب مساعدة من الزنج ملواجهة مترد من 

ا كراد يف بعض ا نحاء فبعث إليه عيل بن أبان بجيش من عنده، فغدر به حممد وتركهم أمام 

أعد هلم حممد من يسلبهم  وأما من استطاع االنسحاب فقد ،ا كراد فقتلوهم وأرسوا منهم

من ا عراب، ورغم كل هذا استطاع حممد بالدهاء السيايس وبرشوة بعض املقرب  من 

صاحب الزنج وبأموال بذهلا أن يستعيد الصلح مع الزنج. فلام انتهى القتال ب  عيل بن أبان 

وبدأ باهلجوم عىل وحممد بن عبيد اهلل عاد عيل إىل مهامجة البلدان الواقعة حتت سيطرة اخلالفة 

متوث، ولكن كثرة أهلها وحصانتها منعته من حتقيق انتصار رسيع، وما إن استعد حلصار 

طويل واقتحام منظم حتى كانت جيوش اخلالفة قد بدأت يف التوافد بعد انتهاء انشغاهلا 

بحرب الصلاري ، فاهنزم الزنج هزيمة منكرة أمام مقدمة جيش مرسور البلخي، ثم جاءت 

بار بإقبال جيش اخلالفة الرئييس الذي يقوده أخو اخلليلة والرجل ا قوى يف الدولة ا خ

 العباسية أبو أمحد املوفق طلحة.

 بداية النهاية حلركة الزنج

( بدأت هناية حركة الزنج، إذ تلرغت اخلالفة العباسية ها266منذ هنايات عام )

وظهر يف امليدان ذلك القائد الشاب  مرهم، ورمت إليهم بللذات أكبادها وأملع فرساهنا، 

غ من العمر أربعة وعرشين عاما لالصغري املذهل أبو العباس بن املوفق طلحة والذي يب

فحسب والذي سيكون له شأن كبري يف اخلالفة العباسية. توىل أبو العباس مواجهة الزنج يف 

 -يا للملارقة–وكلهم  جبهة العرا  التي كانت ساكنة نسبيا حتت سيطرة ثالثة من قادة الزنج

 يسمى سليامن، وهم: سليامن بن جامع، وسليامن بن موسى الشعرا ، وسليامن اجلبائي!

سار أبو العباس بن املوفق إىل قتال الزنج من جبهة دجلة يف جيش من عرشة آالف رجل 

معهم التجهيزات املطلوبة من السالح والسلن واملراكب الصغرية واملعابر التي سيحتاجها 

اجليش لعبور املخاضات وا هنار وا دغال، وتوجه إىل احلرب، وكانت خطة الزنج أن 

يواجهوا أبا العباس بكل طاقتهم وجيوشهم لُينزلوا به هزيمة ساحقة ترهبهم وترهب من 

 خللهم وتبعث برسالة تقول بأن احلرب يف هذه اجلبهة خسارة حمتومة.

ر، فال تكاد جتد معركة إال وفيها الطرف كانت احلروب تدور بالتوازي ب  الرب والبح

البحري بالسلن واملراكب الصغرية بجوار القتال باللرسان واملشاة يف الرب، فإما مها معا، وإما 
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 حدمها مقدمة لألخرى، أو كمينا هلا!إأن تكون 

حتركت ثالثة جيوش بقيادة الثالثة، كان اجليش الرئييس بقيادة سليامن بن جامع وأمامه 

ثابة املقدمة بقيادة سليامن اجلبائي، وجيش آخر من جهة أخرى بقيادة سليامن جيش بم

الشعرا ، إال أن أبا العباس كان مهتام للغاية باملعلومات واالستخبارات فكانت لديه 

املعلومات الكافية بأماكنهم وتوزعهم، فعدل عن الطريق الذي جتمعوا فيه، واستدرج 

أعده فأوقع هبم هزيمة ملاجئة غري متوقعة فكثر فيهم القتل بطالئعه بعض كتائبهم إىل كم  

وأعلن ا مان للبعض وغنم منهم مخس مراكب. ثم استمرت املناوشات أياما حتى  ،وا رس

حاول سليامن بن جامع أن ينلذ كمينا مشاهبا ويستدرج جيش أيب العباس لكن أبا العباس 

نج بقيادة سليامن بن جامع وسليامن اجلبائي كان عىل علم هبذا فأفشل اخلطة، فاندفع جيش الز

للقتال مبارشة فتلقى هزيمة هائلة كادت أن تذهب بأرواح قائديه اللذيرن أفلتا بأعجوبة 

دة، وتوقلت احلرب عرشين يوما بأنلسهام، وغنم أبو العباس ما كان يف اجليش من غنائم وعُ 

 يام حماولة جديدة حتى وصلت إمدادات جديدة من صاحب الزنج، وفشلت يف هذه ا

لسحب جيش اخلالفة إىل فخاخ يف الطريق. ثم عادت كتائب من جيش الزنج للهجوم 

امللاجئ ولكن يقظة أيب العباس وبسالته كانت تلاجئهم قبل حتى أن يكتمل اهلجوم فيلرون 

سباب التي يواجه هبا الكامئن فإذا سقط يف كم  أو من أمامه، كام كانت بسالته من أهم ا 

اجأه هجوم صمد له حتى يستعيد اجليش متاسكه أو تصل وحداته املتأخرة رسيعا، ويبدو ف

من مطالعة يوميات القتال التي أفردها الطربي وابن ا ثري أن جهاز االتصال ب  وحدات 

اجليش كان عىل مستوى عال من الكلاءة إذ لطاملا وصلت الوحدات يف وقت مناسب قلبت 

 النرص املؤزر.فيه ميزان املعركة إىل 

تقدم جيش أيب العباس إىل مراكز التحصن للزنج يف هذه اجلبهة، وأمهها ثالثة: الصينية؛ 

حيث جتمعت القوات املنهزمة من الزنج، وسو  اخلميس؛ حيث انسحب جيش سليامن 

الشعرا ، وطهثا حيث بقيت القوة الرئيسية بقيادة سليامن بن جامع. بدأ أبو العباس باملسري 

لصينية فهامجها من الرب أوال ثم أعد هلا كمينا بحريا يف النهر، فلام حاول الزنج اهلروب من إىل ا

جيش الرب إىل النهر كانت أمامهم القوة الرئيسية فأوقعت هبم هزيمة كربى فتم هبذا فتح أول 

وانسحبت الللول إىل طهثا وسو  اخلميس، عىل أن الزنج مل ينتظروا « الصينية» املعاقل وهي
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ل بادروا بجيش كبري بقيادة اثن  من الزنج: ثابت بن أيب دلف ولؤلؤ، وأثناء مسري اجليش ب

إىل جيش أيب العباس تعرض هلجوم مباغت غري متوقع قبيل اللجر فكانت هزيمة هائلة ُقتِل 

فيها لؤلؤ وُأرِس فيها ثابت بن أيب دلف وُحِرر عدد كبري من ا سارى، وهبذا صار الطريق 

حيث سليامن الشعرا ، فقسم أبو « سو  اخلميس» ام اهلجوم عىل املركز الثا خاليا أم

بحري، وحتقق نرص آخر كبري  -وهو الرئييس–العباس جيشه إىل قسم  ا ول بري والثا  

بعد بسالة فائقة يف الرب والبحر سبقها ختطيط حكيم حتى ُفتحت سو  اخلميس ومل يبق منها 

 .«املنيعة» ينة املسامةإال القلعة العسكرية احلص

رغم أن ما حققه أبو العباس حتى اآلن ليس هتديدا كبريا ملواقع الزنج إال أن صاحب  

الزنج أدرك ببصريته العسكرية الثاقبة أن هذه اجلبهة توشك أن تنهار، لذا أمر عيل بن أبان 

حت كل قوة املهلبي أن يرتك جبهة ا هواز وينضم بجيشه إىل سليامن بن جامع، وهكذا أصب

الزنج متوحدة يف جبهة واحدة. وعىل اجلانب اآلخر كان أبو أمحد املوفق يرتب ا مور 

ويعدها لالنضامم إىل جيش ابنه أيب العباس لكنه كان يتحسب من أي هجوم من جهة أخرى 

سواء من الزنج أو من غريهم قبل أن ُيلقي بكل القوة الرئيسية جليش اخلالفة عىل جبهة 

 -دون أن يدري–فح  اختذ صاحب الزنج قراره بضم جيش عيل بن أبان فإنه دجلة، لذا 

دفع باملوفق إىل االنضامم باجليش الرئييس للخالفة العباسية إىل جبهة دجلة بعد زوال اخلشية 

من هجوم يلتحه عيل بن أبان يف جبهة أخرى، وأيضا إلنقاذ اجليش الذي يقوده ابنه والذي ال 

 الزنج جمتمعة.يبلغ أن يواجه جيوش 

( متجها نحو واسط حيث املعسكر الرئييس ها267انطلق املوفق من بغداد )صلر 

لعمليات اجليش العبايس ضد الزنج، وبذل املكافآت والعطايا للجنود عىل ما حققوه ممن 

 انتصارات، وأعاد توزيع اجليش وترتيبه عىل الثغور واجلبهات ثم بدأ هجومه عىل قلعة

( فسارت القوة الرئيسية للجيش يف النهر بقيادة ابنه ثم ها267ع اآلخر ربي 2)« املنيعة»

فوقعت بالزنج هزيمة هائلة وكثر فيهم القتل  ،دعمتها قوات املشاة واللرسان من الرب

وُحِرر عدد كبري من ا رسى منهم مخسة آالف امرأة مسلمة، وهرب سليامن  ،وا رس

من الغنائم وا سلحة وا قوات، وكان خربا صاعقا  الشعرا ، وحاز املسلمون ما يف املدينة

نزل بصاحب الزنج الذي سارع باإلرسال إىل سليامن بن جامع يف طهثا حيذره من مثل ما نزل 
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فاستطاعت رسية  ،بالشعرا  ويأمره باليقظة، وأما املوفق فقد نرش رساياه ليستطلع ا خبار

سليامن بن جامع ما زال يف طهثا، وبالتحديد أيب العباس احلصول عىل معلومة مهمة تليد بأن 

( وقاد ها267ربيع اآلخر  22فانطلق إليه ) ،«املنصورة» يف قلعتها العسكرية التي سامها

معركته الرئيسية برا تدعمها الوحدات البحرية التي استطاعت اخرتا  املدينة وكان هلا 

ناد  عىل خند  سور، وعىل ما اللضل ا كرب يف اقتحام املدينة التي كانت حمصنة بخمسة خ

أبداه اجليش واللرسان من شجاعة هائلة يف االقتحام إال أن اللضل يظل للوحدات البحرية 

التي اخرتقت املدينة عرب النهر واستطاعت هزيمة القوات املواجهة هلا، وتلقى الزنج هزيمة 

وأوالده، وتم  أخرى أقسى وأشد من ا وىل وهرب سليامن بن جامع وُأرس عدد من زوجاته

حترير ا رسى من جيش املوفق، بخالف ا رسى املسلم  الذين بلغوا عرشين أللا يف هذه 

املدينة، وهدم املوفق أسوار املدينة وطمر خنادقها لئال تصلح لقتال بعدئذ. وهكذا انتهت 

 املراكز الثالثة احلصينة للزنج عىل هذه اجلبهة وحقق املسلمون انتصارات كاملة.

املوفق سياسة جديدة يف التعامل مع ا رسى من الزنج منذ معركة املنصورة، إذ بدأ 

اعتمد سياسة العلو عنهم بل وإكرامهم مقابل إمداده باملعلومات وختذيل غريهم من أتباعهم 

وأصحاهبم يف جانب الزنج، وكذلك فتح أمامهم فرصة للتوبة وتصحيح املسار، وقد حققت 

 وقعة كام سيتب  فيام بعد.هذه السياسة نتائج غري مت

سارت ا مور عىل خري ما يشتهي املسلمون، إذ أرسل صاحب الزنج نداء عاما لقواده 

يف جبهة ا هواز وغريها باملسري إليه بأقي رسعة خلشيته أن هيامجه املوفق بعد أن تشتت 

وكانت رسعتهم  جبهة العرا  بالكامل تقريبا، فسارع إليه القواد عيل بن أبان املهلبي وغريه،

من أسباب خلو هذه البلدان من القوة احلقيقية، وكل ذلك يف الوقت الذي كانت خطة املوفق 

هي إهناء املدن ا خرى واالستيالء عىل جبهة ا هواز قبل مهامجة قلعة صاحب الزنج عىل 

ك اجلبهة ، حيث انطلق املوفق إىل تل«املختارة» هنر أيب اخلصيب يف املدينة التي حصنها وسامها

فوجدها خالية من اجليوش والعتاد فلم يكن من عناء كبري يف االستيالء عليها واستعادة 

السيطرة عىل هذه املدن، وكانت سياسته يف العلو عن ا رسى واستعامهلم مما جيعل الطريق 

فاكتسب اجليش اإلسالمي ما ال يقدر  ،سهال أمام الللول املوجودة هبذه املدن للنجاة بنلسها

بثمن من املعلومات فضال عن الغنائم وا موال وا قوات التي مل يستطع قادة تلك املدن أن 



 عصر سيطرة الرتك: الباب الثالث   

 

71 

حيملوها أثناء رحيلهم الرسيع، كام كانت القوات اإلسالمية الباقية يف جبهة العرا  حتقق 

انتصارات مهمة وتنجو من كامئن وفخاخ وتوقع بقادة مهم  بلضل سياسة العلو عن 

م بمعلومات حاسمة، وهكذا انحرص الزنج يف مركزهم الرئييس يف قلعة ا رسى التي أمدهت

 املختارة عند هنر ُيدعى بنهر أيب اخلصيب.

يدعوه إىل التوبة واإلنابة إىل اهلل تعاىل مما ركب » أرسل املوفق إىل صاحب الزنج رسالة

ال، وادعاء من سلك الدماء، وانتهاك املحارم، وإخراب البلدان، واستحالل اللروج وا مو

، ومل يكن «النبوة والرسالة، ويبذل له ا مان، فوصل الكتاب إليه، فقرأه، ومل يكتب جوابه

 هلذا سوى معنى واحد: استمرار القتال.

 املواجهات األخرية

( إىل مدينة ها267رجب  22بعد اإلعداد والتجهيز للحرب سار املوفق باجليش )

ت يف أكثر من عرش سنوات من املناعة واحلصانة مبلغا املختارة، وكانت مدينة املختارة قد بلغ

عظيام، وال تكاد توجد هلا ثغرة إال من طريق هنر أيب اخلصيب الذي ُأنشئت عليه، لكن جيشا 

من الرماة بالسهام واملجانيق واحلجارة حيرس هذا املمر املائي باإلضافة إىل الوحدات البحرية 

 الزنجية التي تتوىل تأم  هذه اجلهة.

علم املوفق ح  نظر إليها أن احلرب ستطول، ال سيام وقد اجتمعت إليها جيوش الزنج 

مجيعا، وهي عىل هذا احلال من احلصانة واملنعة، واخترب هذا عمليا هبجامت قادهتا وحدات 

من اجليش، وحدة بحرية بقيادة ابنه أيب العباس ووحدات برية أخرى، ورغم ما أظهرته هذه 

ت إال أهنا مل تكن قادرة عىل اقتحام املدينة، فسلك املوفق طريقة أخرى الكتائب من بطوال

 متثلت يف اآليت:

عمل عىل حصار املدينة وقطع ا قوات عنها، ولذا أعلن نداء عاما يف بالد اخلالفة  -1

بتجهيز املراكب والسلن وكافة آالت البحر بأرسع وأكثر ما يمكن حتى يتمكن من حمارصة 

جلهات، وقد كانت هذه املنطقة تعيش عىل شبكة من ا هنار واملمرات املائية، املدينة من كافة ا

 وجعل قيادة احلصار البحري البنه أيب العباس.

نرش سياسة استاملة الزنج إليه، وأطلق نداء عاما عند الزنج بالرسائل العلنية واخللية  -2

ا واهلدايا، وقد تسبب وغريها بأن ا مان مبذول ملن يستسلم، بل ووعد باملكافآت والعطاي
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هذا يف أمواج كثرية من االنسحابات إليه بينهم عدد من كبار قادة الزنج، فكان يستليد منهم 

أكثر من إفادة: معلومات حربية مهمة، إضعاف جلبهة صاحب الزنج وجيشه، ختذيل ملن بقي 

 ن.يف جيش الزنج وتشجيعهم عىل االستسالم واالنسحاب من املعركة، وكل هذا قد كا

أمام مدينة املختارة، استعدادا للحصار « املوفقية» أنشأ املوفق مدينة جديدة وسامها -2

الطويل ومركزا رئيسيا لقيادة املعركة وموقعا متقدما لإلمداد با قوات وصناعة ا سلحة 

فجمعت هذه املدينة من »وبذل يف هذا جمهودا عظيام يف وقت قيايس واملراكب والسلن، 

ا من صنوف ا شياء ما مل يكن يف مرص من ا مصار القديمة ومحلت ليهاملرافق، وسيق إ

، ومل يكن هذا ليتم دون فضل اجلهود الشعبية التي اهنمرت عىل (1)«رزا ا موال، وأدرت ا 

املدينة ال سيام من التجار الذين نقلوا جتاراهتم وبعثوا ببضاعتهم وأقاموا أسواقهم حتى 

 ت للحياة.انتعش اقتصاد املوفقية وصلح

وكان صاحب الزنج حياول اإلفالت من هذا احلصار املحكم بشن الغارات إما إليقاع 

وإما إغارات عىل القوافل التي حتمل ا قوات ليستع  هبا عىل هذا  ،هزائم رسيعة مؤثرة

احلصار الطويل، وقد نجح أحيانا غري أن اجليش اإلسالمي كان يتعلم الدرس فلم يتكرر 

ذ خطأ ملرت  قط ، وكان النرص يف جانب املوفق بتوفيق اهلل أوال، ثم ببسالة رجاله الذين َنلَّ

بعضهم عمليات استشهادية أنقذ هبا باقي الكتيبة أو أحرز هبا نرصا بعد انكسار، وكذلك 

 باملعلومات التي يستليدوهنا من املنسحب  امُلسَتأِمن .

بأيام، فقد طرأ أمر جديد، ذلك أن ( ها267ظل هذا احلال حتى قبيل هناية هذا العام )

كثرة هروب القادة واجلنود من جيش صاحب الزنج إىل املوفق اضطره إىل أن يضع حراسات 

خاصة عىل الطر  واملسالك ملنع اهلروب، فأدى هذا إىل انحصار كثري ممن أرادوا االنسحاب 

مراهتا طوال العام، وقد داخل مدينة الزنج، وبالتايل تعطل ضلع من اخلطة الثالثية التي آتت ث

أرسل هؤالء إىل املوفق يطلبون منه مساعدة حربية تساعدهم يف اخلروج، فهنا كانت بداية 

اهلجوم اإلسالمي عىل املدينة، فأرسل املوفق كتيبة يقودها ابنه أبو العباس من الناحية الغربية 

زيمة جيش الزنج حيث جيش عيل بن أبان، وجرت معركة باسلة استطاع فيها أبو العباس ه

وإطال  من أرادوا االنسحاب، وطمع بعض قادة الكتيبة يف اخرتا  املدينة أكثر ويف ذات 

                                                 
 .6/221ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)
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الوقت كان صاحب الزنج قد أمد جيش عيل بن أبان بجيش آخر يقوده سليامن بن جامع، 

ويف ظل قلة العدد لدي أيب العباس مقارنة بعدد اجليش  استطاع سليامن بن جامع تنليذ 

وي، ولكن اهلل َسلَّم، وكان صرب أيب العباس وثباته مما جعل هذا الكم  حمدود كم  ق

اخلسائر وُنِلذ االنسحاب املنظم جليش أيب العباس، وعادت املحصلة لتكون نرصا للمسلم  

نج، باإلضافة إىل أهنا كانت اختبارا عمليا زيف ظل حتقق اهلدف وحجم اخلسائر التي نزلت بال

 ة بعد فرتة من احلصار وتغري ميزان القوى.القتحام املدين

إال أهنا معنويا تعد من انتصارات الزنج حيث كان مشهدها ا خري انسحاب جيش أيب 

العباس، وأدى هذا إىل ارتلاع معنويات الزنج، فقرر املوفق تنليذ اقتحام كامل بكافة قوات 

عارك يف غاية العنف (، ودارت مها267ذي احلجة  24اجليش للمدينة، وبدأ االقتحام )

والقسوة عند ا سوار وا بواب وأبدى جيش املوفق من البطوالت ما يدهش العقول، ومن 

أسف فإن املعلومات التلصيلية غري متوفرة إىل احلد الذي يسمح بقراءة التلاصيل الدقيقة، 

د استطاع لكن املشهد العام الذي نقلته كتب التاريخ تليد بتحقق املعجزة يف ذلك اليوم، فلق

اجليش باللعل اقتحام املدينة اهلائلة التحص  يف أقل من يوم واحد ويف أكثر من جهة حتى 

ودحروا قوات الزنج وأجلوها عن مواقعها،  ،(1)وصلوا إىل نقاط متقدمة يف أعام  املدينة

ولكن الليل كان قد نزل فأمر املوفق جيشه بالرجوع، فعادوا معهم من الغنائم وا رسى 

 دا هائلة. أعدا

كانت خطة اجليش اإلسالمي االنسحاب عند نزول الليل خشية من التعرض حلرب 

حيث ستعلو كلة خصمهم الذي جتري املعركة عىل  ،عصابات يف مسالك ودورب املدينة

أرضه، فمن ثم كان املطلوب حتقيق أقي توغل ممكن ورضب مناطق الدفاع والتحصينات 

ع الزنج خالل الليل أن يعيدوا تنظيم قوهتم يلئال يستط ؛يالبأقي قدر ممكن قبل االنسحاب ل

 مرة أخرى.

ر اهلل أمرا غري متوقع يف هذه الليلة، إذ هبت ريح عاصلة وزاد اجلزر يف ا هنار  لكن قدَّ

                                                 
أسامء أبطاهلا املجهول  من ال يستطيع اإلنسان ح  يطالع أمثال هذه املعارك إال أن يتشو  إىل معرفة  (1)

اللرسان والرماة واملشاة والبحارة، ولكن حسبنا أن اهلل يعلمهم وسيجازهيم خري اجلزاء عىل ما قدموا 

 لألمة وأجياهلا من بطوالت انعكست عليهم آثارها واندرست أسامء صانعيها من كتب التاريخ.
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فانسحبت املياه عن السلن واملراكب اإلسالمية يف ا هنار فكانت كالتي وقعت يف مصيدة، مما 

ناجحة عىل تلك السلن امللتصقة بالط  فال تستطيع اهلروب، فوقع  أتاح للزنج تنليذ غارة

بعض القتىل وا رسى من اجليش اإلسالمي مما رفع من معنويات الزنج إىل حد ما. لكن هذا 

وإن خدش النرص الكبري الذي تم ذلك اليوم إال أنه مل يغري من حقيقة اهلزيمة التي نزلت 

اجلوية امللاجئة أياما، استمر فيها استسالم جنود وقادة  بالزنج، وتوقف القتال هلذه الظروف

من جيش الزنج كان أبرزهم كبري الدعاة رحيان بن صالح الذي بدأ احلركة مع صاحب 

وقد تم له ما  ،الزنج، إذ بعث رسالة للموفق يطلب فيها مساعدة عسكرية متكنه من اهلروب

 ظيام عىل مستوى إهناء حركة الزنج.(. فكان هذا العام فتحا عها267ذي احلجة  21أراد )

( باستسالم جعلر بن إبراهيم امللقب بالسحان وكان من أبرز قادة ها262ثم بدأ عام )

صاحب الزنج، واستعمله املوفق يف حرب إعالمية حيث أخذه إىل حيث ينادي الزنج ويطالبهم 

 جيش الزنج. بالعودة واالنسحاب والرجوع فكان هذا مما زاد يف وترية االنسحابات من

وبقراءة حركة سري اجليش اإلسالمي يف هذا العام نرى أن املوفق توقف عن القتال 

ذ حماولة اقتحام واحدة كبرية وقد نجحت متاما لوال أن  ،واقتحام املدينة أربعة أشهر، ثم نلَّ

 اجلنود أغراهم النرص بالتقدم والتوغل يف املدينة مما عرضهم خلسائر وكامئن ناجحة يف حرب

شوارع ال جييدوهنا، فاستمرت الغارات اإلسالمية اخلاطلة، وأهم من ذلك أن املوفق اشتد 

يف معاقبة من هُيِرب الطعام وا قوات إىل صاحب الزنج، فأرسل إىل البرصة كتيبة تراقب 

وحترس اإلمدادات الواصلة إىل صاحب الزنج، وأوقعت رساياه بجامعة من ا عراب ومن 

يف هذا واعتربهم من املحارب  فُضب أعناقهم، ورمى بجثة أحدهم داخل بني متيم تورطوا 

معسكر الزنج، وهبذا انقطعت املدد متاما عن صاحب الزنج، فأدى هذا إىل انسحابات مجاعية 

فكان املوفق يبعث إىل  ،إىل جيش املوفق وإىل هروب مجاعي إىل حيث البوادي واملدن ا خرى

ه، فمن رفض ُقتِل ومن قبل بعثوه إىل مدينة املوفقية فأكرموه هذه املجموعات من يدعوها إلي

ومن كان منهم قويا صحيحا ضموه إىل اجليش ومن كان جرحيا أو شيخا رسبوه  ،واعتنوا به

إىل معسكر الزنج لكي يشيع فيهم إكرام املوفق ووعده للمنسحب  با مان واملال.. فاجتمع 

فكان هذا يزيد يف االنسحابات اجلامعية ويزيد  .املالعىل الزنج اخلوف واجلوع مقابل ا من و

كنت وحدة بحرية إسالمية من مت (ها262من خلخلة جيش صاحب الزنج. ويف هذا العام )
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واستطاع أحد اجلنود  -أرشس قادة الزنج -صد هجوم للزنج يقوده هببود بن عبد الوهاب 

يش اإلسالمي ومن الصواعق اجل جاءتطعنه فقتله، فكان مقتله من البشائر الكربى التي 

 الكربى التي نزلت عىل صاحب الزنج.

( حاول املوفق إنشاء معسكر قريب من مدينة املختارة لكي ال ها261يف العام التايل )

ينقطع القتال، ولكي تبقى مركزا لإلمداد ونقطة للرجوع، وأيضا لكي ال حيتاج املنسحبون إىل 

الناحية الغربية فبدأ يف إحرا  النخيل وإزالة  عملية عسكرية إلنقاذهم، وحاول هذا من

املستنقعات لكن اخلطة فشلت إذ واجههم الزنج بكل طاقتهم ومل ُيَمِكنوهم من املطلوب، 

ز عىل هجوم شامل من  فشعر املوفق باستحالة اهلجوم من جهة ا دغال واملستنقعات وركَّ

للمدينة وصلوا به إىل أواسط  واستطاع اجليش اإلسالمي تنليذ اقتحام هائل ،جهة السور

واستولوا  ،املدينة وهدموا بيوت القادة كسليامن احليايت وسليامن بن جامع واملسجد اجلامع

عىل كثري من اخلزائن والسجالت التي لصاحب الزنج، وبينام يرش  النرص إذ بسهم يصيب 

ى انسحب ( فتحامل عىل نلسه وكتم هذا حتها261مجادى ا وىل  25املوفق يف صدره )

اجليش ليال، وحاول قيادة القتال يف اليوم الثا  فزادت إصابته وكاد أن يموت، فتوقف القتال 

(، وكان اجليش اإلسالمي قد ها261لشهرين حتى برأ املوفق وعاد لقيادة اجليش )شعبان 

فقد قائد قواته البحرية يف هذه املعارك وهو أبو محزة نصري بسبب خطأ حريب من جانب 

 م  غري أن فقدانه مل يؤثر كثريا عىل سري املعارك.املسل

ويبدو أن املوفق خيش عىل اجليش اإلسالمي، وهو جيش اخلالفة الرئييس، من أن يعهد 

به  حد يف هذه احلرب، فام كانت الدولة حتتمل سوء تقدير يصيب جيشها ا سايس يف هذا 

 أحدا. التوقيت، وهلذا أرص عىل أن يتوقف القتال وال ينيب عنه

كذلك أرص املوفق عىل البقاء يف جبهة القتال ومل يعد إىل بغداد رغم أن ثمة أمورا كانت 

تتطلب العودة لضبط السلطان هناك، وذلك كي ال تكون فرصة أخرى لصاحب الزنج 

 إلعادة تنظيم قواته.

 وبمجرد أن ُشِلي املوفق شن هجوما قويا شامال عىل املدينة، سحب فيه قوات الزنج إىل

فوصل إىل قرص من قصور الزنجي فأحرقها  ،ناحية هنر ثم هاجم املدينة من ناحية أخرى

واستنقذ منها ا رسى املسلامت، ويف اليوم التايل وصل املسلمون إىل إحرا  الدار املجاورة 
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لدار صاحب الزنج نلسه، ثم نظم الزنج خناد  داخلية ملنع توغل املسلم  فصارت مهمة 

لك اخلناد  قبل التوغل إىل داخل املدينة، وحاول املسلمون اهلجوم عىل قرص املسلم  ردم ت

إال أنه كان قد أوقف  ،حيث أحد ا هنار ؛صاحب الزنج من جهة أخرى غري جهة اخلناد 

مما حدا باملوفق إىل  ،عليها محاية كبرية فكانت حماوالت االخرتا  ُتليض إىل احرتا  املراكب

شبية مطلية باملواد غري القابلة لالشتعال، ثم نلذ هبا هجوما صناعة مراكب ذات سقوف خ

عىل قرص صاحب الزنج بعدما استطاع تشتيت القوات ا خرى هبجومه عىل قصور قادة 

مما أجربهم عىل التلر ، وتم إحرا  قرص صاحب الزنج الذي فرَّ هاربا وكذلك  ،الزنج

والغنائم والنلائس وأنقذوا املسلامت  قصور قادته، وغنم اجليش ما يف تلك القصور من احليل

ا سريات، وملرة أخرى يأيت ما مل يكن متوقعا، إذ أصيب املوفق بمرض يف امللاصل أدى 

لتوقف القتال ما بقي من شعبان ورمضان وشوال حتى ُشِلي وعاد القتال مرة أخرى 

تقوية (، وبطبيعة احلال استثمر صاحب الزنج هذا الوقت يف حتص  وها261شوال 12)

النقاط االسرتاتيجية عىل ا هنار والطر  وا سوار، ولكن مل يصمد كل هذا ليوم  من 

القتال الشديد الباسل، فاستطاع املسلمون ختريب اجلانب الغريب احلص  من املدينة، واضطر 

صاحب الزنج أن ينسحب بقواته وأهله وما تبقى من سالح وأقوات إىل اجلانب الرشقي من 

لتي يقسمها هنر أيب اخلصيب، وهو ما ال يقارن قوة ومناعة باجلانب الغريب. وهناك، املدينة ا

 ،أنزل اهلل هبم ما كانوا قد أنزلوه باملسلم  من قبل، فلقد انقطع عنهم كل مدد مهام كان بسيطا

كان أحدهم يأكل صاحبه إذا انلرد به، والقوي يأكل الضعيف، ثم » وأصابتهم املجاعة حتى

وأما املسلمون فقد تتبعوا من بقي يف اجلانب الغريب من املدينة حتى انسحب  ،«دهمأكلوا أوال

منها كل املقاتل  من الزنج ودمروا كل ما من شأنه أن ُيقيم احلياة فيها لكي ال تصلح مرة 

سلحة والغنائم وا متعة، ثم أحرقوا ما مل يمكنهم محله من أخرى كمعسكر، فحملوا ا 

التحصينات، وأنقذوا آالف ا رسى وا سريات، وكان من أهم ما ا سلحة الضخمة و

فعلوه أهنم حرقوا سو  املدينة بعد قتال عنيف لئال تصلح للتجارة فينقطع عنها الرشيان 

 .االقتصادي متاما

ويف أثناء املعارك عند اجلانب الرشقي انحاز الكثريون من نخبة الزنج وخواص قائدهم 

واكتسب  ،ق، رغبة أو رهبة، فازداد موقف الزنج ضعلاوبعض خدمه إىل جيش املوف
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 املسلمون نرصا ماديا ومعنويا، وأهم من هذا ما اكتسبوه من معلومات حربية مهمة.

وعند اجلانب الغريب بدأ القتال احلاسم، واستمرت املعارك أياما ب  اللريق ، كل فريق 

وال يمكنه التوقف وإال كان كل ما  يبذل أقي ما لديه، فهذا يقرتب من حتقيق النرص احلاسم

خوض معركته ا خرية، واستمرت املعارك أياما بباللناء، وذلك  اسبق من انتصارات مهدد

حول السدود والقناطر يف ا هنار وحول النقاط احلصينة، وكان اجليش اإلسالمي حيقق 

، واستسلم عدد انتصارات متتالية، حتى انقشعت ا يام عن اهنيارات كبرية يف صلوف الزنج

من قادة الصف ا ول أمثال سليامن بن موسى الشعرا ، وبعضهم انتقل إىل جيش املوفق 

ر عن ذنوبه فكان من أشد املقاتلة عىل الزنج مثل شبل بن سامل  ،فتاب وحسنت توبته وكلَّ

الذي أخذ يف شن غارات ليلية جعلت الباق  جمربين عىل التيقظ واحلراسة ليال. وكانت هذه 

املجموعات املنسحبة هي رأس احلربة التي قدمها املوفق القتحام اجلانب الرشقي من املدينة 

رهم ما كانوا   هنم أخرب الناس هبا وأعرفهم بالطر  واملسالك واملخابئ، فاجتمع هبم وَذكَّ

عليه من الضالل واللجور وإيذاء املسلم  ثم ما أنعم اهلل به عليهم من ا مان واإلكرام، 

م ال يثبتون رجوعهم وتوبتهم إال باالجتهاد يف حرب الزنج وهم أعرف باملدينة وأهن

وثغراهتا، فام كان منهم إال أن طلبوا أن جيعلهم يف كتيبة واحدة عىل جهة واحدة ليثبتوا 

 جهادهم وإخالصهم، فكان هلم ما أرادوا.

بعد مناوشات ( ها261ذي القعدة  2بدأ االقتحام الشامل للجانب الرشقي من جهاته )

يف اليوم السابق، ودار القتال العظيم الكبري، ونجح اجليش اإلسالمي يف الوصول إىل دار 

صاحب الزنج نلسه الذي فرَّ هاربا مرة أخرى تاركا أزواجه وأوالده أرسى، وغنم املسلمون 

ىل ما وصلوا إليه، وأحرقوا خمزن ا سلحة الرئييس لدى الزنج، وجاء الليل فانسحب اجليش إ

 املوفقية.. ثم جاء مع الليل خرب آخر سعيد..

 نهاية حركة الزنج

ذكرنا يف عهد املعتز أن أمحد بن طولون قد استقل بحكم مرص وأسس هناك للدولة 

الطولونية، وأن دولته توسعت حتى شملت الشام بل ووصلت إىل بعض مناطق اجلزيرة 

از.. وما هيمنا اآلن هو ما أنزله اهلل من اللراتية مثل ديار ُمَُض، وحاول أيضا أن يتملك احلج

 النعمة عىل املوفق من حيث ال يدري.
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كان وايل ابن طولون عىل بعض ديار الشام واجلزيرة اسمه لؤلؤ، وهو أيضا تركي من 

املامليك كان من غلامن أمحد بن طولون، فقرر لؤلؤ أن يكاتب املوفق وعرض عليه أن ينحاز 

ل وأن ينضم إليه بجيشه يف القتال الدائر عند الزنج مقابل بعض إليه ملارقا البن طولون، ب

الرشوط التي وافق عليها املوفق بطبيعة احلال. ومن ناحية أخرى كان اخلليلة املعتمد قد 

وصل به الغضب إىل منتهاه ح  رأى نلسه جمرد خليلة باالسم ال سلطة له بينام النلوذ وا مر 

فق، فقرر بعد كثري تردد أن يراسل أمحد بن طولون يف مرص والنهي عىل احلقيقة  خيه املو

شاكيا له احلال، فكتب إليه ابن طولون أن يأتيه يف مرص واعدا له أن يساعده وينرصه ويعيد 

إليه ملكه عىل احلقيقة، وال شك أن ابن طولون قد َسِعد أيام سعادة هبذه الرسالة التي ال متكنه 

جعله الرجل الثا  يف الدولة اسميا والرجل ا ول من اكتساب الرشعية فحسب، بل ست

فعليا، فخرج املعتمد مع بعض من كبار قادته املوافق  له يف الرأي وبدأ يف السري إىل مرص 

 حيث مملكة ابن طولون.

يشء كهذا كان كليال ليس بتدمري النتائج التي وصل إليها املوفق يف حرب الزنج، بل 

ة مجيعا، فمن بعد ما اكتسبت اخلالفة العباسية كثريا من قوهتا بانقالب أمر اخلالفة والدول

وهيبتها ووحدهتا بعد عرص اللوىض وسيطرة ا تراك إذا هبذا العهد يلوح يف ا فق من 

 جديد!

ونحسب أن اهلل قد اطلع عىل قلب املوفق فوجده خملصا، أو لربام دعوة اخرتقت السامء 

فكان ما مل  طط له  ،أمر البالد وهي عىل هذه احلالمن جماهد أو شيخ تقي بأال يلسد اهلل 

أحد، ذلك أن وايل املوصل واجلزيرة إسحا  بن كنداجيق أظهر املوافقة للمعتمد ومن معه 

من القادة عىل خطتهم، ثم دبر هلم ومكر هبم فام إن دخلوا يف منطقة نلوذه حتى استطاع 

دار ملكه، وملك » عاتب املعتمد عىل فراقهباحليلة أن يقبض عىل هؤالء القادة مع املعتمد ثم 

آبائه، وفرا  أخيه املوفق عىل احلال التي هو هبا من حرب يريد قتله، وقتل أهل بيته، وزوال 

وهبذا انتهت خطة كانت كليلة  ،«ءملكهم، ثم محله والذين كانوا معه حتى أدخلهم سامرا

 بتدمري كل اجلهود السابقة.

( فأكرمهم املوفق واحتلى ها272املحرم  2الذي وصل ) انتظر املوفق قدوم جيش لؤلؤ

هبم احتلاء بالغا، تأليلا للقلوب وتشجيعا عىل االستبسال وتقوية للعالقة مع لؤلؤ وجيشه، 
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ثم كلف جيش لؤلؤ بجبهة من اجلبهات بينام كلف جيشه بلتح جبهات قتال أخرى، وأبدى 

ه ورَسَّ املسلم  به، وظل القتال مستمرا لؤلؤ وجيشه من البطولة واإلقدام ما أثبت به كلاءت

املحرم  27إلهناك الزنج وختريب مراكز حصانتهم حتى تم تنليذ االقتحام الشامل ا خري )

فمن مل ُيقتل أو ُيؤرس من قادة الزنج فرَّ هاربا وب   ،( الذي حقق النرص الكاملها272

ليل استعدادا هلجوم هنائي اهلارب  كان صاحب الزنج نلسه، وانسحب اجليش ح  جاء ال

للقضاء عىل الللول والظلر بصاحب الزنج، وهو ما كان َفُأرِس سليامن بن جامع، وُقتِل 

(، وأيقن من هرب باهلزيمة ها272صلر  2صاحب الزنج، وجاء أحد اجلنود برأسه )

  فاستسلموا كعيل بن أبان املهلبي وانكالي بن صاحب الزنج وغريهم من قادة الصف ا ول. 

وهكذا انتهت اللتنة العصيبة والتمرد الكبري الذي استمر نحو مخسة عرش عاما، بعد 

جهاد طويل وصرب عظيم وثبات هائل، ذهبت أموال ودماء، وُسِلكت أرواح وانتهكت 

 أعراض وحرمات.. واحلمد هلل رب العامل .

دوا وهاجروا ف يعودون إىل مكث املوفق زمنا يف املوفقية لكي يأمن الناس الذين رُشِ

مساكنهم وبالدهم، وضبط أحوال البالد والقرى، واهتم بأمر البرصة فوىل عليها وعىل 

 القضاء فيها من وثق يف كلاءته وأمانته.

وعمت اللرحة ديار املسلم  وبالدهم، وانطلقت ا فراح وقصائد التهنئة واملدح من 

والثناء والتمجيد للموفق  كل فم، وبذل كل صاحب موهبة ما جادت به موهبته يف اإلشادة

واجليش اإلسالمي واللتح الكبري، وكان من هؤالء شاعرنا ابن الرومي الذي رثى البرصة 

 قبل مخسة عرش عاما، فأنشد يقول يف مدح املوفق وجيشه ورجاله قصيدة طويلة منها: 

 أبااااااا أمحااااااد أبلياااااات أمااااااة أمحااااااد 

 

 باااالء سريضااااه ابااان عماااك أمحاااد  

  نباااايَّهمر  اء  لاااائن نرصاااا ا نرصاااااُر باااادر  

 

ُتم بالنرصااا والعاااوُد أمحااادُ     لقاااد ُعااادر

  ُتلاااااااِرُ  عناااااااُه باملكائاااااااِد ُجنااااااادهُ  

 

 وجيشااَك حمصاادُ  اوتاازدادُهُم جنااد    

 حرصاات عميااد الاازنج حتااى ختاذلاات  

 

 قاااااااااااواه واودى زاده املتااااااااااازود  

 فظاااااال ومل تقتلااااااه يللااااااظ نلسااااااه  

 

 وظااااال ومل تاااااأرسه وهاااااو مقياااااد  

 فاااااام رمتاااااه حتاااااى اساااااتقل برأساااااه  

 

 مكاااان قنااااة الظهااار أسااامر أجااارد  
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  ى إال الباااااااَواَر َشاااااااللَتهُ بااااااافلاااااااامَّ أ

 

دُ     إىل النااااااِر بااااائَس املاااااورُد املتاااااورَّ

 بعااادوة اكاااان َرهن ااا اَت ساااكون  ساااكن 

 

يااُث للوثااب يلَباادُ     عاااَمٍس كااذاَك اللَّ

 وقال يف ابنه أيب العباس: 

  وَحااامى أبااو العبااااِس يف كاال َماااوطنٍ 

 

 رِشاا جُمساادُ عااىل يومااِه َثااوٌب ماان ال  

  حماماااااة َ ِمقااااداٍم حيااااوٍد عاااان اهلااااوى 

 

 ولكنَّاااُه عااان جاناااِب العاااار أحيااادُ   

يااااث إال شاااابيههُ     ومااااا ِشاااابُل ذاَك اللَّ

 

 وغرُي عجياٍب أن تارى الِشابَل يأسادُ   

 :وقال يف وزيره صاعد بن خملد 

 كاااَن ابااُن خَمَلاادٍ 
ِ
  ومااا بِاائَس عااون املاارء

 

 دُ َنصاايُحَك وا عااداُء نحااوَك ُصاامَّ   

َبااا    مىضاا لااَك إذ كاالَّ احلديااُد مااَن الظُّ

 

اااادُ     وحاطااااَك إذ َرثَّ النَّساااايُج املرسَّ

  وهااات كااالُّ درع فاااانثنى كااالُّ ُمنصااالٍ  

 

 سوى صاعٍد واملاوُت للماوِت َينهادُ   

أي الاااذي اخرتتاااُه باااهِ     فاااال َيبعاااد الااارَّ

 

بتاااُه بااال مااان أباااى ذاَك يبعااادُ     وقرَّ

  تر أماااا لااائن اساااتَبطنتُه دوَن مااان دنااا 

 

اااادُ     إليااااَك هبِااااالقربى وهنبااااَث ُحسَّ

 يظااال عااان احلااارب العاااوان بمعااازل  

 

 (1)وآثااااره فيهاااا وإن غااااب تشاااهد  

بالناارص لادين اهلل مضاافا إىل املوفاق بااهلل، فكاان » وُلِقب املوفق بعد هاذا النرصا الكباري 

أمحد املوفق بااهلل وىل اللهم أصلح ا مري النارص لدين اهلل أبا  : طب له عىل املنابر بلقب  يقال

 .(2)«عهد املسلم  أخا أمري املؤمن 

 وقفة مع حركة الزنج

أدت هذه اللتنة كذلك إىل نرش ا مراض وا وبئة بسبب ما عاناه الناس من فقر وجوع، 

حتى أكلوا اجليف، وأدت إىل أن يأرس الزنوج آالف احلرائر. وقتل من املسلم  عدد كبري، 

سنة، كام اعتربت هذه احلركة  15ون ونصف املليون مسلم، خالل أقل تقدير له هو ملي

اللاسدة من ا سباب التي ساعدت عىل تلكك الدولة اإلسالمية خالل العرص العبايس 

                                                 
 ريب ناجح نافذ وإن مل يكن يف قلب املعركة.وهذا مدح وليس ذما، فهو يمدح ذكاءه بأن ختطيطه احل (1)

 .2/127اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (2)
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 الثا .

لقد كانت هذه احلركة حمط أنظار اللر  املنحرفة، فعندما كان الزنج حيققون و

احلركة ما دام اهلدف واحدا، وباللعل التقى االنتصارات أراد اإلسامعيليون املشاركة يف هذه 

ها، وعرض عليه 264حس  ا هوازي وهو أحد الدعاة اإلسامعيلي  بصاحب الزنج سنة 

نه ال إاملساعدة، فقد أراد ا هوازي املشاركة يف هذه احلركة كمرحلة من مراحل عمله إذ 

، ومل تكن ابعضها بعض   يستطيع أن يقوم بملرده بعمل مثمر، واحلركات االنتهازية يستغل

 احلركة اإلسامعيلية قد قوي عودها، إالّ أن صاحب الزنج عرف رغبة ا هوازي يف استغالل

 فرفض التعاون معه،  ن الزنج كانوا حينها يف أوج قوهتم. ،«الثورة»

مل تكن ثورة الزنوج إال ثورة طبقية حمدودة ا فق، تستهدف حترير الرقيق من الزنوج 

ثل لنا أول رصخة اجتامعية خطرة يف العرص العبايس الثا  ضد النظام فقط، وهي مت

االجتامعي االقتصادي السائد، كام أهنا تكشف لنا عن مدى فظاعة استغالل الرقيق بشكل 

 الف مبادئ اإلسالم ويمثل اجلشع املادي املتطرف  صحاب االموال. ثم إن دراسة 

سيادهم وحنقهم عىل املجتمع اإلسالمي، إذ حوادث الثورة تظهر شدة حقد الزنوج عىل أ

قاموا بلظائع ومنكرات ال يقدرها إال من تصلح الطربي الذي حتدث عن الثورة بإسهاب 

عجيب يدل عىل مدى خطورهتا آنئذ. وقد اهنارت بعد أن خربت مزارع قسم كبري من السواد 

شلها ناتج بالدرجة ا وىل ودمرت عددا كبريا من قراه ومدنه اهلامة كالبرصة وا بلة، ولعل ف

 .(1)عن كثرة فظائعها وخلوها من برنامج اجتامعي شامل

ويذكره املؤرخون املسلمون بكل أسى  ،وقد ظلت ثورة الزنج عمال شنيعا ومرفوضا

يف هذه احلركة الدموية وقدمها « أعاد النظر» وحزن حتى انبعث يف هذا العرص احلديث من

أيضا، وانطلق أولئك من مرجعياهتم اللكرية يف « رة إصالحيةثو»بل و« ثورة» للناس عىل أهنا

تشويه التاريخ اإلسالمي، فمنهم املاركيس الذي يريد الطعن يف التاريخ اإلسالمي ليثبت 

نظريته املادية يف التاريخ وحركته الطبقية املبنية عىل أوضاع اقتصادية وأن اإلسالم مل يكن شيئا 

ومنهم الشيعي الذي يريد أن  ،«أفيون الشعوب» فهو نوع منإال خرافات يف أذهان معتنقيه 

يراها ثورة علوية، ومنهم القومي الذي أراد عرب بعض الشخصيات العربية أن جيعلها ثورة عربية 

                                                 
 .21د. عبد العزيز الدوري: دراسات يف العصور العباسية املتأخرة ص (1)



 الضعفاءالعباســيون    

 

82 

عىل احلكم الرتكي، فهكذا اختللت منطلقاهتم ودوافعهم واتلقوا يف تزويرهم للتاريخ اإلسالمي 

 .(1)ا استطاع من قدرة عىل التضليل ليصل إىل هدفه ومبتغاهوالطعن فيه، وقد أبدى كل منهم م

هذه « إعادة النظر» ويكلي للحكم عىل هؤالء وتبيان عمقهم اللكري أن نكشف عن أن

                                                 
 فقال:« العلامنيون وثورة الزنج»تتبع د. ها  السباعي التأليف عن هذا املوضوع يف مقاله  (1)

نرش مقالة يف  1146 إبراز أحداث النشاز يف التاريخ اإلسالمي ؛ فلي سنة كان لطه حس  السبق يف»

م، ثم نرشها يف كتاب ألوان[ بعنوان )ثورتان( حث فيها طه حس  1146جملة )الكاتب املرصي(]مايو 

ا دباء واملثقل  العرب عىل استلهام ثورة الزنج كام استلهم ا وربيون ثورة )سبارتكوز( بغية الوصول 

 العدالة املنشودة عىل حد زعمه ومن ثم فقد فتح طه حس  شهية العلامني  وخاصة املاركسي  إىل

عتزالية للنيل من اإلسالم الوالشيوعي  ومن يسمون أنلسهم اليسار اإلسالمي! وأرباب املدرسة ا

شيوعي بحجة البحث واإلبداع وإيصال املايض باحلارض! ويف منتصف اخلمسينات نرش فيصل السامر ا 

نرش اللبنا  اليساري أمحد علبي كتابه )ثورة الزنج وقائدها  1161عراقي ا كتابه )ثورة الزنج( ويف سنة 

( كتابه )مسلمون ثوار(.. كتب اوماركيس سابق   اعيل بن حممد( .. ثم ألف د. حممد عامرة )معتزيل حالي  

عكس من سبقه من  عن صاحب الزنج وتعاطف معه وحسن صورته وبيض فتنته مطوال   فصال  

: الكاتب أمحد علبي ذكر أن لصاحب الزنج وثورته سلبيات.. أما الدكتور عامرة فلم الكتاب!! فمثال  

يثبت هذه السلبيات ا أقصد اجلرائم التي ارتكبها صاحب الزنج يف حق اإلسالم ا ثم توالت الكتابات 

ر الدين فارس مرسحيته الشعرية حيث نرش مع  بسيسو مرسحيته الشعرية )ثورة الزنج( .. وكتب نو

كتابه )ثوار  1125)لتنهضوا أهيا العبيد( .. ثم عاود أمحد علبي الكتابة عن صاحب الزنج فنرش سنة 

صدر كتاب )شخصيات غري قلقة يف اإلسالم( هلادي العلوي وخّص  1115وعبيد( .. ويف سنة 

 .«ني !!صاحب الزنج بلصل كامل وسار عىل درب من سبقه من يساري  وعلام

 .(www.almaqreze.net)انظر مقال: العلامنيون وثورة الزنج. موقع مركز املقريزي للدراسات التار ية 

بمقاالت وبحوث يف هذا الصدد، فقد  -كاملورد–وقد حللت املجالت العلمية العراقية  :قلُت )إهلامي(

« العلم»ليساري  حتت حكم البعث العراقي، ومل يكن هلذه املقاالت من رائحة كانت موطنا للقومي  وا

إال هذا الثوب املصطنع الذي  دع البسطاء بزخارفه بينام هو يف احلقيقة ال يعتمد عىل أي أساس علمي 

 يف نقده للروايات التار ية وتلكيكها وال أي أساس علمي يف تركيب رؤيته بمنهج علمي منضبط!

رغم أنه حُيسب عىل -شن املؤرخ العراقي البارز د. فارو  عمر فوزي هجومه عىل هؤالء  وهلذا

هجومه عىل هذه القراءات غري املتمعة بأي انضباط علمي يف عدد من مؤللاته مثل: التاريخ  -القومي 

 اإلسالمي وفكر القرن العرشين.

ملنافح  عن اإلسالم أمام االجتاهات وهو من اللضالء ا-ونحن نرجو أن يرتاجع الدكتور حممد عامرة 

نه يف بداية خروجه من املاركسية وكتابته يف اللكر  -العدائية عن رأيه يف حركة الزنج هذه، ذلك أنه َكوَّ

)وقد كان هدف هذا الكتاب با ساس الدفع عن املسلم  هتمة « مسلمون ثوار»اإلسالمي بكتاب 

 يعرف الثورة وأن املسلم  بال تاريخ ثوري( فهو رجل ال بأن اللكر اإلسالمي ال -وقتها–املاركسي  

يتحرج من إعادة كتابة أفكاره، ومؤخرا يبدو أقرب إىل اللكر اإلسالمي السني أكثر من أي وقت مىض، 

 فيام احتلظت مؤللاته ا وىل بِنََلس ماركيس قومي اشرتاكي!

http://www.almaqreze.net/
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مل تكن إال من املسترش  ا ملا  نولدكه، الذي نتوقع أن تغربه عن الروح العربية اإلسالمية 

من املسترش  فرتجم ونرش وأعاد الكتابة وكأهنا  أوقعته يف هذا اخلطأ، لكن: أي عذر ملن أخذ

 من إبداعات أفكاره؟!

كيف يمكن اعتبار فتنة دموية مثل حركة الزنج ثورة منظمة؟ لقد ظلت حركة الزنج يف »

 كافة مراحلها تلتقر إىل احلد ا دنى من ا طر التنظيمية املطلوبة يف الثورة، كام كانت 

بية عرقية أو عصبية قبلية، كام أن هذه الزعامات اتبعت زعاماهتا انتهازية ترتكز عىل عص

سياسة حمكومة باملصلحة الشخصية، ولذلك أظهرت عىل املدى البعيد عدم قدرهتا عىل 

 .(1)«الصمود

وقارئ التاريخ يف هذه اللحظة ال يكاد يصد  أن يوجد من البرش فضال عن أن يوجد 

ذه، فاحلق أنه إذا كنا نأسى ونتأسف ونعدد من املسلم  من يؤيد أن يمجد يف حركة الزنج ه

املثالب واملساوئ التي جرها حكم ا تراك عىل تاريخ ا مة فأي كارثة عظمى تلك التي 

مل يكن يدري إال » يمكن أن حتدث لو انترصت حركة الزنج؟! يقول الشيخ حممد اخلُضي:

كان ا مر ينتقل  .اس بأتراكهماهلل ماذا تكون العاقبة لو انترص هذا الرجل بزنوجه عىل آل العب

اراك إىل أيدي الزنوج فتقع ا مة يف الرش العظيم والوباء الوبيل  ن هؤالء تمن أيدي ا 

.. فانتصار العباسي  عليهم الزنوج ليس هلم أدب معروف بل ال يكادون يلقهون قوال  

 .(2)«خالص لألمة من رش مستطري

 املواجهات مع الصفاريني

نج هو اخلطر الوحيد الذي واجهته الدولة العباسية، ومل يكن مشهد مل يكن خطر الز

احلرب يف جنوب العرا  وا هواز هو املشهد الوحيد، بل اضطرت الدولة أكثر من مرة 

للتخيل عن جبهة من اجلبهات يف سبيل دفع اخلطر ا كرب، وقد رأينا أثناء عرضنا لتمرد الزنج 

 ر أدى لتوقف املواجهة ب  الدولة والزنج.أن انشغال الدولة بحرب يعقوب الصلا

وقد حتدثنا يف آخر خالفة املعتز باهلل عن بداية الدولة الصلارية، وكيف أن يعقوب 

                                                 
 م.1171ها = 1221(، 2لة املورد، العدد )د. فارو  عمر: آراء خاطئة يف تلسري التاريخ العريب، جم (1)

 .242حممد اخلُضي: الدولة العباسية ص (2)
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الصلار انطلق من بلدة تابعة لسجستان ثم استطاع جتميع العيارين يف قوة واحدة ثم تعاظمت 

وغلبهم عىل  -فة العباسيةحكام خراسان التابع  للخال–قوته ونلوذه حتى هزم الطاهري  

مدن مهمة يف خراسان ثم سيطر عىل والية كرمان ثم عىل فارس، وكان حريصا عىل إظهار 

املعتز باهلدايا والتحف، ومل يكن أمام اخلالفة يف ذلك  الطاعة والوالء للخالفة وأرسل إىل

ا تراك يف  الوقت إال التسليم با مر الواقع وهي يف حال الضعف واملناوشات مع القادة

ار وجعله حاكم  سامراء، فاعرتفت بوالية الصلار عىل ما استوىل عليه، مما ثبت من ملك الصلَّ

 املنطقة الرشقية فيام عدا حوارض خراسان التي ما زال الطاهريون حيكموهنا.

كان هذا يف عهد املعتز باهلل، وأما يف عهد املهتدي فلم يكن للصلار أثر مهم عىل تاريخ 

كور  (1)يغزو وحيارب من يليه من امللوك بسجستان وأعامهلا، ويتطرف بل كان» اخلالفة

خراسان وما قرب من قوهستان ونواحي هراة وبوشنج وما اتصل بسجستان. ثم عاد 

 .(2)«يعقوب إىل بالد فارس وجبى غالهتا ورجع بثالث  ألف ألف درهم

احلس  يف فارس إال أن ورغم أن يعقوب قد سيطر عىل سجستان وكرمان وهزم عيل بن 

اخلالفة مل تعرتف به واليا فيام يبدو، ذلك أن يعقوب أرسل هبدايا إىل اخلليلة )ربيع اآلخر 

( ومنها أصنام حصل عليها من كابول حيث تنترش البوذية، ويف هذا معنى الوالء ها257

نها إال ومعه للخالفة ومعنى اجلهاد يف سبيل اهلل، ثم يتقدم بجيوشه إىل فارس وال ينرصف ع

بوالية بلخ وطخارستان إىل ما ييل ذلك من كرمان وسجستان » كتاب من أيب أمحد املوفق

، فعندئذ قبل ذلك وانرصف راجعا إىل (3)«ل له من املال يف كل سنةعِ والسند وغريها، وما ُج 

 (.ها257سجستان )

غربا وكابول وبعد أن َثبَّت يعقوب الصلار أقدامه فيام سيطر عليه من كرمان وفارس 

رشقا وانتزع الرشعية من اخلالفة، بدأ يف مهامجة حوارض وعواصم خراسان، وكان 

الطاهريون قد بلغ الضعف منهم مداه، وتنافس أمراء البيت الطاهري عىل احلكم، وطمع 

                                                 
 .يتطرف: أي يغزو أطراف (1)

 .411، 6/412ابن خلكان: وفيات ا عيان  (2)

 .5/422الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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كانت اللرتة »تقالل بام يف أيدهيم من الواليات، ومما زاد الط  بلة أن احلكام املحليون يف االس

شهدت سقوط الدولة الطاهرية هي نلس اللرتة التي واكبت ضعف اخلللاء  التي

 .(1)«العباسي 

وكان قد تركها –( فاستوىل عليها، ثم إىل هراة ها252انطلق يعقوب الصلار نحو بلخ )

ع  -بعد أن استوىل عليها أول مرة بموجب صلح مع الطاهري  فاستوىل عليها، ثم َتَذرَّ

ومل يكن حممد بن طاهر أمري  -عاصمة الطاهري –ىل نيسابور بمطاردة بعض اللارين إ

خراسان يملك إال الطر  الدبلوماسية التي فشلت بطبيعة احلال، ال سيام وأن تلكك البيت 

الطاهري جعل بعض ا مراء الطاهري  منحازين إىل يعقوب الصلار الذي استوىل عىل 

، فأهنى الدولة الطاهرية (2)طاهر وآل بيته ( وأرس واليها حممد بنها251املدينة )ذي القعدة 

الذي  (3)بعد أكثر من نصف قرن حكمت فيها خراسان منذ جدهم ا كرب طاهر بن احلس 

مادام بساط العدل واإلنصاف  :قال ؟كم تبقى هذه الدولة فينا وتبقى يف بيتنا»ُسِئل قديام 

 .(4)«يف هذه اإليوان امبسوط  

ر واالنتصار وأقام شعبها ا فراح عند وصوله ومدحه إىل سيستان بالرسويعقوب رجع 

 .(5)الشعراء بالعربية واللارسية، ومل يكن يعقوب يلهم العربية

                                                 
 .112د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية واملرش  اإلسالمي ص (1)

 .121، 122، والشابشتي: الديارات ص5/521لطربي الطربي: تاريخ ا (2)

 .211زمباور: معجم ا نساب وا رسات احلاكمة ص (2)

 .77الغزايل: الترب املسبوك ص (4)

 .125عباس اشتيا : تاريخ إيران بعد اإلسالمي ص (5)
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لعل يعقوب توقع أن تقبل اخلالفة با مر الواقع كام فعلت من قبل، لذا أرسل رسله إىل و

يف ضعلهم وتشتتهم، واستيالء  والتي تتمثل  اخلليلة، وبعث معهم بأسباب حربه للطاهري

اخلوارج عىل مدن خراسان، حتى إن عبد الرمحن اخلارجي كان حيكم مدينة هراة لثالث  سنة 

عى فيها باخلليلة، وقال رسل يعقوب بأن أهل خراسان كاتبوا يعقوب وناشدوه أن  لصهم  وُيدر

وها له، واصطحبوا من حكم الطاهري  بل إهنم استقبلوا يعقوب قبل أن يصل نيسابور وفتح

 .(1)معهم رأس عبد الرمحن اخلارجي كدليل عىل جهادهم  عداء اخلالفة ووالئهم هلا

إال أن ظنه مل يكن يف حمله، إذ وقلت اخلالفة منه موقف العداء، وقال املوفق أبو أمحد  

لعمل نه يأمره باالنرصاف إىل اإن أمري املؤمن  ال يقر يعقوب عىل ما فعل، وإ» لرسل يعقوب:

الذي واله إياه، وأنه مل يكن له أن يلعل ذلك بغري أمره فلريجع، فإنه إن فعل كان من 

                                                 
 .5/412الطربي: تاريخ الطربي  (1)
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 .(1)وحبس اخلليلة وفدا ممن بعثهم يعقوب إليه ،«ا ولياء، وإال مل يكن له إال ما للمخالل 

ويف نلس الوقت كان أحد منافيس يعقوب يف سجستان واسمه عبد اهلل السجزي قد 

 -املستويل عىل طربستان ومؤسس الدولة الزيدية كام سبق وذكرنا–بن زيد هرب إىل احلسن 

فأراد يعقوب حتقيق مجلة أهداف بُضبة واحدة، فانطلق إىل طربستان وأرسل إىل احلسن بن 

( ها262زيد يطلب فيها تسليم عبد اهلل السجزي إليه فرفض احلسن فوقعت احلرب )رجب 

، وهرب احلسن أمامه إىل جبال طربستان وطارده فانترص فيها يعقوب نرصا قويا ورسيعا

يعقوب حتى حتول نرصه إىل ما يشبه اهلزيمة إذ نزلت ا مطار بغزارة وأصبح يف أرض وعرة 

وقد أخرب احلسن بن زيد الطر  وقطع اجلسور والقناطر لئال يتمكن  ،ال جييد احلرب فيها

، فعاد احلسن (2)ن جيشه ودوابهيعقوب من مطاردته، فخرس يعقوب يف هذه املطاردة كثريا م

 .(3)بن زيد إىل طربستان من جديد وازدادت دولته استحكاما وقوةا

أكثر من هدف: توسيع نلوذه، والتوحد بزعامة املنطقة  -فيام يبدو لنا–وقد أراد يعقوب 

الرشقية من اخلالفة اإلسالمية بإخضاع احلسن بن زيد بعد أن خضعت له خراسان وكرمان 

لتقرب إىل اخلالفة بأن يقيض عىل خصومها واخلارج  عليها ممن مل تستطع وفارس، وا

 اخلالفة حرهبم كاحلسن بن زيد يف طربستان، والقضاء عىل خصمه عبد اهلل السجزي.

وباللعل، ما لبث يعقوب ح  عاد من حرب احلسن بن زيد إال أن راسل اخلالفة يذكر 

طربستان وكيف هزمه وأرس سبع  من الطالبي  له فيها ما أوقعه من هزيمة باحلسن ودخوله 

خوار » معه وطارده حتى أقي اجلبال، كذلك طارد يعقوب عبد اهلل السجزي الذي هرب إىل

.. وهكذا (4)ومل يكن أمام واليها إال أن يسلمه إىل يعقوب بعد أن هدده باحلرب« الري

 رشعية حكمه عىل خراسان!استطاع باللعل حتقيق أغلب أهدافه إال أمهها: رضا اخلالفة و

وبمطالعة ا مر من وجهة نظر اخلالفة، حيث يقوم هبا فعليا أبو أمحد املوفق طلحة، فإن 

ا مر يثري التساؤل يف بادئ ا مر، إذ كيف له أن يرفض منح يعقوب الرشعية وهو قد صار 

                                                 
 .524، 5/412الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .6/246، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/411ريخ الطربي الطربي: تا (2)

 .22عباس اشتيا : تاريخ إيران بعد اإلسالم ص (2)
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ضع غري مستقر، القوى ا وحد فعليا يف اجلزء الرشقي من اخلالفة اإلسالمية، ال سيام أن الو

فلي جنوب العرا  يعظم أمر الزنج، وقد استقل أمحد بن طولون بمرص وهو يوسع مملكته نحو 

الشام، فلامذا رفض املوفق االعرتاف برشعية يعقوب الصلار عىل خراسان رغم أنه فعليا أدى 

للخالفة خدمات جليلة ح  قىض عىل اخلوارج يف سجستان وكرمان السيام هذا اخلارجي 

 ذي سيطر عىل هراة لثالث  سنة، وانترص نرصا كبريا عىل احلسن بن زيد يف طربستان؟ال

ُيرجع بعض املؤرخ  السبب يف هذا إىل سياسة املوفق التي كانت ترفض استقالل 

الوالة بالبالد، فموقله من الصلار هو هو موقله من ابن طولون الذي استقل بمرص، فلقد 

بة اخلالفة كُسلطة رشعية عليا، أو با حرى هو حياول أن كان املوفق حريصا عىل حلظ هي

إال أن هذا التلسري وحده ال يبدو كافيا، إذ سبق واعرتفت اخلالفة بحكم  (1)يعيدها كذلك

 ا مر الواقع يف سجستان وكرمان وفارس.

لعل ذلك يعود أيضا إىل تأثري الطاهري  يف العرا ، فا رسة الطاهرية مل تكن تتوىل حكم 

طة بغداد منذ عهد املأمونخ ، والعالقة ب  اخلالفة (2)راسان فقط، بل كانت تتوىل أيضا رُشر

والطاهري  وثيقة، ويمكن أن يضاف إىل هذا خشية ا تراك ذوي النلوذ وقادة اجليوش يف 

عاصمة اخلالفة من عودة السيطرة اللارسية عىل اخلالفة كام كانت حتى عهد املأمون قبل أن 

ميها يصريوا هم كذلك ال ينبغي أن ننسى أن هذا الظهور القوي ليعقوب  .(3)رجاهلا وُمَقدَّ

الصلار قد أحدث أزمة يف بيت اخلالفة، إذ رأى فيه بعض ا مراء العباسي  فرصة لتحويل 

، وانحاز إليه باللعل عبد اهلل بن الواثق (4)اخلالفة من أبناء املتوكل وإعادهتا إىل أبناء الواثق

                                                 
وما بعدها، نقال عن: د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية  112يزدانيان زندكا : يعقوب ليث ص (1)

 .146واملرش  اإلسالمي ص

 أسباب هذا يف حديثنا عن بداية الدولة الطاهرية يف عهد املأمون. راجع (2)

 .151، 146د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية واملرش  اإلسالمي ص (2)

ُنَذِكر بأنه: بعدما تويف الواثق توىل املتوكل اخلالفة، فلام ُقتِل املتوكل عىل يد ا تراك بالتحالف مع ابنه  (4)

نترص أن أخذ بثأر أبيه من اللتح بن خاقان، فخاف ا تراك من أوالد املتوكل فحملوا املنترص مل يلبث امل

السلطة إىل املستع  بن املعتصم، ثم جرت احلوادث فانقلبت اخلالفة إىل املعتز بن املتوكل ثم املهتدي بن 

وقد سيطر عىل اخلالفة الواثق الذي ُقتِل يف مترد ا تراك فتوىل ا مر املعتمد، الذي هو اخلليلة القائم، 

فعليا أخوه املوفق طلحة، وكانت والية العهد البن املعتمد ثم برز ابن املوفق ببطوالته العسكرية يف 

 حرب الزنج، ما يعني أن اخلالفة توشك عىل اخلروج متاما من نسل الواثق بعدمها.
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يف معسكره، وال ريب أن يعقوب أنزله منزل التكريم واحللاوة والتعظيم ورأى  وصار معه

 فيه نقطة قوة هائلة إذا اضطر إىل مواجهة مع اخلالفة.

وعىل كل حال فقد قادت اخلالفة حربا معنوية وإعالمية ضد يعقوب الصلار، فأمر اخلليلة 

ي وطربستان وجرجان ممن كانوا عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر بجمع كل حجاج خراسان والر

أن السلطان مل يول يعقوب بن الليث خراسان، ويأمرهم »( ثم أعلن فيهم ها261ببغداد )صلر 

ِ بالرباءة منه إلنكاره دخوله خراسان وأَ  ، وأعلنت اخلالفة أن يعقوب (1)«حممد بن طاهر هِ رسر

ضت والة املدن عىل التمرد يف وجه يعقوب، وبعثت إىل  يعتنق مذهب الشيعة اإلسامعيلية، وحرَّ

والة املدن بمراسالت توليهم املدن التي معهم، وبالتايل رأى الوالة أن رشعيتهم مستمدة من 

 .(2)فأدى هذا إىل مترد العديد من املدن عليه ،اخلالفة مبارشة ال من يعقوب

قد عاد للعصيان  -وايل فارس واملتغلب عليها–ويف ذلك الوقت كان حممد بن واصل 

لتمرد عىل اخلالفة، وقد أرسلت له اخلالفة جيشا يقوده عبد الرمحن بن مللح الذي كان وا

فاستطاع حممد بن  -كام ذكرنا لدى استعراضنا حلركة الزنج–يتوىل حماربة الزنج يف ا هواز 

واصل أن هيزم هذا اجليش بل وأن يأرس قائده الشاب اللذ عبد الرمحن بن مللح الذي أنزل 

كبرية قبل قليل، ثم مل يكتف هبذا بل انطلق يف مهامجة ا هواز حيث إبراهيم بن  بالزنج هزائم

سيام، مما أربك الوضع العسكري متاما لصالح الزنج عىل حساب اخلالفة وسبَّب ذلك تلريغ 

 . (3)ا هواز فنلذ فيها الزنج مذبحة بشعة

ذلك مبارشة،  ومل يتأخر عقاب اهلل ملحمد بن واصل، إذ هامجه يعقوب الصلار بعد

مرداس فتآمر عليه  -أو خاله–وُيروى أن حممد بن واصل خاف من منافسة ابن عمه 

، لكن ا مر كان أكرب من هذا لدى الصلار إذ هو (4)فاستغاث بيعقوب الذي أقبل لنجدته

التي عاد عنها قبل سنوات مقابل احلصول عىل رشعية واليته لبلخ  (5)يطمع يف ملك فارس

ن، وباللعل أوقع يعقوب الصلار هزيمة هائلة بمحمد بن واصل )ذي وكرمان وسجستا

                                                 
 .5/521الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .152 – 151ة واملرش  اإلسالمي صد. فتحي أبو سيف: الدولة العباسي (2)

 راجع هذا بتلصيل أكرب يف استعراضنا حلركة الزنج. (2)

 .142االصطخري: املسالك واملاملك، ص (4)

 .4/224ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  (5)
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( الذي هرب من فارس، وكان من ضمن ا رسى مرداٌس الذي ُروَي أنه ها261القعدة 

 .(1)سبب القدوم أصال

مل يكن هدف يعقوب االستيالء عىل فارس، ال بل إنه يمد عينيه إىل أكثر من هذا، إذ بعد 

ها الستيالئه عىل خراسان وحرهبا اإلعالمية ضده، قرر الصلار أن أن أبدت اخلالفة استنكار

جُيرب اخلالفة بالقوة عىل قبول ذلك، وراودته أحالمه يف السيطرة عىل العرا  والبالد والتحكم 

أو لعله أراد تنصيب عبد اهلل بن الواثق وإزالة املعتمد واملوفق من اخلالفة  (2)يف أمر اخلالفة

 .(3)كلها

( فصار اخلطر كبريا ها262بث أن تقدم يعقوب الصلار نحو رامهرمز )املحرم هلذا ما ل

عىل اخلالفة نلسها، إذ مل يكن أمامه بعد فارس إال العرا  نلسها، ومل يكن املوفق بحاجة  ن 

يلتح جبهة أخرى بعدما بدأ حيقق انتصارات كبرية عىل الزنج يف جنوب العرا ، فأفرج عن 

( وقرر املوفق أن يتنازل ويقدم ليعقوب ما ها262ربيع ا ول  5ب )املحبوس  من وفد يعقو

بوالية فارس وجرجان وطربستان والري باإلضافة  -عىل لسان اخلليلة–يرضيه، فكتب له 

ِض يعقوب الذي  إىل مناصب الطاهري : والية فارس، والرشطة يف بغداد، لكن هذا مل ُيرر

 .(4)إال احلرب أرص أن يسري بنلسه إىل اخلليلة، فلم يبق

عىل أن الصلار كان يشيع يف جنوده أنه يف طاعة اخلليلة وأنه إنام يريد القدوم بنلسه عليه 

، وكان يعقوب يزيد إرصارا يف تقدمه إىل بغداد كلام زاد املعتمد (5)ليجدد له البيعة والوالء

  .(6)صد دفعهواملوفق يف طلبهام عودته هبذه الوعود، إىل أن أمر املعتمد بجمع اجليش وق

( وخارج مان ساامراء عاىل رأس جايش هاا262مجادى اآلخرة  2نادى اخلليلة باجلهاد )

( وجتمعت جيوش اخلالفة قريبا من دير العاقول وتوىل قيادهتا ها262مجادى اآلخرة  6كبري )

مجاادى اآلخارة  24أبو أمحد املوفق طلحة، وأما يعقوب فقد تقدم حتى اساتوىل عاىل واساط )

                                                 
 .5/522الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .22/2الذهبي: تاريخ اإلسالم  (2)

 .6/125ملطهر املقديس: البدء والتاريخ ، وا52ص ةنظام امللك: سياست نام (2)

 .5/524الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .54، 52نظام امللك: سياست نامة ص (5)

 .112عباس اشتيا : تاريخ إيران بعد اإلسالم ص (6)
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التقى اجليشان قريبا من دير العاقول، ودار بينهام قتال كبري مريار )أوائال رجاب  (، ثمها262

ة ليعقاوب الصالار ها262 ( ذهب فيه عدد من كبار القادة يف اجليش  ثم انتهى إىل هزيمة ُمارَّ

ر  الذي مل جيد إال اهلروب مع قليل من خاصته، وحصل جيش اخلالفة عىل غناائم كثارية وحارَّ

وكاوفئ وُأكارم وُأعطاي أماواال جزيلاة، وُقاِرئ عاىل  -مري خراسان ا خاريأ–حممد بن طاهر 

( ، وكاان مان أهام ماا أوقاع هاا262رجاب  12الناس منشور النرص عاىل يعقاوب الصالار )

اهلزيمة بيعقاوب الصالار انقاالب كثاري مان جناوده علياه حيانام رأوا اخلليلاة حيارباه، ال سايام 

استطاع االتصال بقادة بعض اللر  وأعلمهم بأن اخلليلاة ال سيام أن املوفق قد ، (1)اخلراسانيون

 .(2)ال يرىض عن يعقوب وأنه من الشيعة وأن هدفه احلقيقي هو القضاء عىل اخلالفة نلسها

كانت اهلزيمة كبرية، غري أن يعقوب مل يستسلم هلا، وحاول مرة أخرى جتميع جيوشه 

شوال  14يه فامت يف جنديسابور )والسري نحو العرا  يف حرب جديدة، لكن املرض اشتد عل

 .(3)( وتوىل أخوه عمرو بن الليث قيادة الدولة الصلارية من بعدهها265

وكان عمرو عىل غري مذهب أخيه يف حرب اخلالفة ومواجهتها، كام كانت اخلالفة تسعى 

جانبها  للتهدئة مع كثرة التمردات يف ا نحاء املختللة، لذا دخل يف طاعة اخلالفة وأذعن هلا، ومن

خراسان أعطته اخلالفة والية املناطق التي سيطر عليها الصلار والتي ورثها عن الطاهري ، وهي: 

ثم إن عمرو  (4)(ها265ورشطة بغداد وسامراء ) وفارس وأصلهان وسجستان وكرمان والسند

عبد اهلل بن  مع اخلالفة ومع الطاهري  ح  َع َّ عبيد اهلل بن« حسن نوايا»بن الليث قام بمباردة 

 .(5)(، وتقبلت اخلالفة ذلك قبوال حسناها266طاهر عىل رشطة بغداد وسامراء )صلر 

وبذلك انتهت مشكالت اخلالفة العباسية مع الصلاري  إىل ح .. ذلك أنه سيتجدد 

 بعد قليل!

                                                 
 .162، ود. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية واملرش  اإلسالمي ص5/525الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .52: سياست نامة صنظام امللك (2)

 .6/222، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/522الطربي: تاريخ الطربي  (2)

، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/117، وابن اجلوزي: املنتظم 5/521الطربي: تاريخ الطربي  (4)

6/224. 

ثري: الكامل يف التاريخ ، وابن ا 12/227، وابن اجلوزي: املنتظم 5/522الطربي: تاريخ الطربي  (5)

6/222. 
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لئن كان مترد يعقوب الصلار بلغ أن يكون واحدا من أخطر التمردات التي واجهتها 

كثريا من اللوائد، وأهنى كثريا من  -دون أن يقصد بالطبع–باسية، فلقد حقق الدولة الع

االختالالت التي طاملا عانت منها الدولة العباسية يف املرش ، وأهم هذا مترد اخلوارج الذين 

استوطنوا سجستان واستقلوا بأمرها عىل احلقيقة لسن ، ال سيام عبد الرمحن اخلارجي الذي 

قوة اخلالفة، كذلك رضب يعقوب الصلار ثالث  سنة وهو ُينادى فيها ب استقل هبراة ملدة

احلسن بن زيد يف طربستان، وهي القوة التي مل تستطع اخلالفة العباسية توجيه أي جيش 

ملناهضتها يف تلك املناطق حتى استطاع احلسن تأسيس الدولة الزيدية، فاستطاع يعقوب أن 

حتى أواخر جبال طربستان وهزمه يف عقر  - السجزيوهو يطارد منافسه عبد اهلل–يطارده 

داره، باإلضافة إىل ذلك رفض يعقوب الصلار التحالف مع صاحب الزنج وأرسل ردا عليه 

وخاض نائبه حممد بن عبيد اهلل حروبا مع  ،«يا أهيا الكافرون ال أعبد ما تعبدون» يقول

وشه قاده عيل بن أبان املهلبي صاحب الزنج وحتاللاٍت أرهقه فيها وهزم جيشا من أقوى جي

ح  سلمه لألكراد فهزموه ثم استقبلهم منسحبا، وكل هذا كان دعام للخالفة يف حمصلة 

 ا مر وإن كان كل يشء قد تم للمصلحة الشخصية وبغري تدبري من اخلالفة..

( واستوىل عىل ها255وبلغ يعقوب يف تعقب بعض خصومه مدينة الرخج )ذو احلجة 

يف اجلزء الرشقي من  (1)أول جماهد إسالمي )!( عمل عىل نرش اإلسالم -هبذا–كابول، وهو 

أفغانستان احلالية ووادي هنر كابل وحدود معرب خيرب، ومدَّ من اتساع انتشار هذا الدين حتى 

 .(2)حدود القسم ا عىل لوادي السند قبل الغزنوي  والغوري 

اا ﴿اىل وهكذا.. ال يشء يميض دون فوائد، وكاام قاال تعا ا ُيرسر  ِ إِنَّ َماَع   َفاإِنَّ َماَع الرُعرسر

ا ِ ُيرسر   .﴾الرُعرسر

 عودة إىل مشهد اخلالفة

(، وكانت الرصاعات ب  القادة ا تراك قد بلغت ها256توىل املعتمد اخلالفة )رجب 

                                                 
وصل اللاحتون إىل هذه املناطق منذ العرص ا موي، ولكن اإلسالم مل يستقر يف هذه املناطق بل كانت  (1)

عىل الصلح مع املسلم  مقابل أموال يدفعها ملوكهم، ويف حلظات الضعف اإلسالمي يعود انلصال 

 وما بعدها. 2/422ذري: فتوح البلدان هذه املناطق عن السلطة اإلسالمية. انظر: البال

 .127عباس اشتيا : تاريخ إيران بعد اإلسالم ص (2)
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أوجها حتى صار مقام اخلالفة بال هيبة، حيث ُخلع املستع  ثم ُعِذب املعتز وُقتِل ثم ُقتِل 

 املهتدي، وقد توىل املعتمد نلسه اخلالفة عىل يد ا تراك.

( كانت فرتة حمنة للدولة العباسية ها256 - ها247واحلق أن فرتة التسع سنوات )»

اختربت فيها قوهتا الكامنة ودرجة رسوخها ومدى مرونتها، فخرجت منها بنرص مؤقت بعد 

: تأصل حكم العباسي  وقدسية جراح وتقطيع أوصال. ويرجع ذلك إىل عوامل قوية أمهها

اخلالفة بنظر اجلمهور الذي كثريا ما وقف مناضال بجانب اخلللاء ضد الرتك، وهذه احلرمة 

 .(1)«هي رس بقاء البيت العبايس يف احلكم وعدم تلكري ا تراك بنقله إىل بيت آخر

رى أن اهلموم واملشكالت وحركات ولكن إذا عدنا إىل املشهد عند بداية عهد املعتمد سن

التمرد كانت أكرب بكثري من طاقة اخلليلة اجلديد، فالتمردات تشمل العرا  يف البرصة 

والكوفة وفارس وخراسان واجلزيرة اللراتية والشام ومرص أيضا، منها ما هو خطري ومنها ما 

ن يطلبون هو أقل خطورة، واملتمردون عىل كافة املذاهب: علويون وخوارج ومتمردو

 الزعامة ويعتمدون عىل العصبية.

بدأ املعتمد يف االنرصاف إىل اللهو واللذات يف ذات الوقت الذي بدأ يظهر فيه نجم أخيه 

املوفق طلحة، وهو الذي كان قد حارص بغداد لصالح أخيه املعتز يف سامراء حتى حصل عىل 

فة العباسية، فمنذ أن وصل املوفق إىل تنازل املستع  عن اخلالفة، فتوىل املوفق قيادة جيش اخلال

يف أول خالفة أخيه وهو يتوىل ضبط  (2)( عائدا من منلاه يف مكةها256ذي احلجة  12سامراء )

ا قاليم والواليات، ويبدي كلاءة فيتوسع نلوذه، كان ذلك أول ا مر برغبة اخلليلة ثم صار 

( ثم ها257صلر  12حلرم  واليمن )بحكم ا مر الواقع، فتوىل املوفق الكوفة وطريق مكة وا

(، ها257رمضان  7أضيف إليه بغداد والسواد ووساط وُكَور دجلة والبرصة وا هواز وفارس )

 ، ثم صار له أمر اخلالفة كلها بجهاده.(3)ثم أضيف إليه ديار ُمَُض وقنرسين والعواصم

                                                 
 .14د. عبد العزيز الدوري: دراسات يف العصور العباسية املتأخرة ص (1)

ال نعرف بالتحديد ملاذا نلاه املهتدي إىل مكة، ولكن لعله خيش من قوة شخصيته أو من انتقامه واملكر به  (2)

  وقد توىل اخلالفة بعد مقتل املعتز الذي هو أخو املوفق.ال سيام

، وابن ا ثري: الكامل يف 12/122، وابن اجلوزي: املنتظم 422، 5/422الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .6/221التاريخ 
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عتمد أو التسمي عىل أن املوفق كان حريصا عىل متاسك الدولة ومل حياول عزل أخيه امل

ى ولده جعلرا وليا للعهد ) ( ولقبه ها261شوال  12باخلالفة، بل نجد أن املعتمد َسمَّ

وكان صغريا مل يبلغ احللم، فوالَّه املغرب وإفريقية ومرص والشام واجلزيرة « امللوض إىل اهلل»با

العهد من واملوصل وأرمينية وطريق خراسان يتوالهم فعليا موسى بن بغا، ثم جعل والية 

 .(1)بعد ابنه امللوض إىل أخيه املوفق

أبدى املوفق من البطولة والبسالة وشدة العزم وقوة الشخصية ماا جعال اهليباة تعاود إىل 

مقام اخلالفة العباسية، وما جعل القادة ا تراك ينزوون إىل الظل، يقومون بالسمع والطاعاة، 

لتمارد الواساعة، وكاان ضابط املوفاق فعادت هيبة اخلالفة رغم احلاروب الكثارية وحركاات ا

لألمور وسريته يف اخلالفة مما جلب له حب الناس بيانام انرصافوا عان أخياه املعتماد، فكانات 

كانات دولاة املعتماد دولاة عجيباة » اخلالفة يف أيام املعتمد كام وصالها ابان الطقطقاي بقولاه:

د اخلطبااة والسااّكة الوضااع: كااان هااو وأخااوه املوّفااق طلحااة كالرشاايك  يف اخلالفااة للمعتماا

والتساّمي بااإمرة املاؤمن ، و خيااه طلحاة ا ماار والنهاي، وقااود العسااكر وحماربااة ا عااداء، 

 .(2)«ومرابطة الّثغور، وترتيب الوزراء وا مراء، وكان املعتمد مشغوال عن ذلك بلّذاته

، وأن هيون املعتمد عىل وكان طبيعيا واحلال هكذا أن تؤول السلطة فعليا إىل املوفق

الناس، فلم يعد له ترصف يف القليل من أمور اخلالفة، وال أدل عىل ذلك من فشله يف عزل 

( فقد تصدى لذلك املوفق حتى ها264وزير عينه املوفق وتنصيب آخر مكانه )ذو القعدة 

كادت تنشب حرب، لكن املعتمد استسلم هو وا مراء الذين دفعوه لذلك )ذو احلجة 

، وظل أمر اخلليلة يف الضعف والرتاجع حتى ُيروى عنه أنه (3)( فعاد الوزير إىل منصبهها426

، وملا شعر أن ال مكانة له عىل (4)فلم ُيعطها -أو لذاته–احتاج ثالثامئة دينار ينلقها عىل شؤونه 

اإلطال  حاول اهلرب إىل مرص التي استقل بحكمها أمحد بن طولون بل وتوسع يف الشام 

                                                 
، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/162، وابن اجلوزي: املنتظم 5/522الطربي: تاريخ الطربي  (1)

6/252. 

 .245ابن الطقطقي: اللخري يف اآلداب السلطانية ص (2)

 .277، 6/276، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/512الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .6/272ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (4)
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ولكنه كان منشغال بحربه مع  ،(، وكان املوفق ال يرىض عام فعله أمحد بن طولونها261)

الزنج، فحاول املعتمد أن يستعيد سلطانه عرب أمحد بن طولون كام حاول ابن طولون استعادة 

رشعيته عرب املعتمد لكن وايل اجلزيرة إسحا  بن كنداجيق أفسد خطة اهلروب هذه كام ذكرنا 

 ل املعتمد كام كان، ليس له من اخلالفة إال االسم واللقب واخلطبة عىل املنابر.من قبل، فعاد حا

 أوال: حماربة مراكز القوى

مل يسمح املوفق طول خالفته بصعود مراكز قوى سواء تركية أو غريها، بل كان ال يغلر 

بعض ( ومعه ابنه وها265ملن حياول، فسجن وزيره سليامن بن وهب يف العام التايل لتوليه )

، (1)(ها272رجاله، كام سجن كاتبه صاعد بن خملد ح  بدا منه كرب واستعالء ونلوذ )

ح  بدا منه هذا  -الذي صار أحد كبار رجال اخلالفة–وقبض عىل لؤلؤ غالم ابن طولون 

خرج بعد ذلك من السجن وهو فقري ذليل، فعاد إىل أُ ( ثم ها272ذو القعدة  22أيضا )

وفق أموال وأمالك أمحد بن حممد الطائي وسجنه رغم أنه كان واليا ، وكذلك صادر امل(2)مرص

، (3)عىل الكوفة وسواد الكوفة وسامراء وطريق خراسان ورشطة بغداد وخراج أنحاء أخرى

( ح  عي أوامره، وأبو ها275بل إن املوفق مل يرتدد يف أن يسجن ولده أبا العباس )شوال 

يف الدولة وهو قائد عسكري فذ وله حمبة كبرية يف قلوب العباس كان هو الرجل الثا  فعليا 

شلق عىل أترونكم أ» ا مراء، مما كاد يؤدي إىل فتنة واضطراب، فخرج عليهم املوفق قائال:

، ويبدو أهنم توقعوا أن (4)فسكنوا وانرصفوا ،«ىل تقويمهإابنى منى! هو ولدى، واحتجت 

ا. إال أن هذا يوضح منهج املوفق يف حماربة يقتله فلام علموا أن ا مر أهون من هذا رجعو

 نشوء مراكز قوى ونلوذ ولو من أهل البيت ولو من ولده.

 وال شك أن من ذا  مرارة احلال أيام حتكم ا تراك يف اخلالفة يكون أحرص عىل هيبة اخلالفة!

فة عىل أنه جيب أن نتوقف إنصافا، فام حتقق من اندحار نلوذ ا تراك واستقرار أمر اخلال

إذ كان للمعتز واملهتدي من » مل يكن من نصيب املوفق وحده، وإن كان له السهم ا عظم فيه،

                                                 
 .6/246، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 512، 5/522الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .6/241، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/514اريخ الطربي الطربي: ت (2)

 .6/255، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/564الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .6/255، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/516الطربي: تاريخ الطربي  (4)
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خللاء هذه اللرتة أثر مشكور يف إرجاع قوة اخلالفة، وقد سار اخلللاء يف كلاحهم عىل مبادئ 

جشع الرتك وأنانيتهم وما يتبع ذلك من  -ديتال سيام املعتز وامله–واحدة، فقد الحظوا 

فس، فحاولوا تقسيم اجليش بتحريك املغاربة واللراغنة ضد الرتك املستبدين، أو بتحريض تنا

اجليل اجلديد من الرتك )أبناء ا تراك( ضد اجليل املتنلذ، وبإثارة الزعامء ضد بعضهم، وكانوا 

أحيانا يلجأون إىل االستعانة بالعوام ضد اجليش كام فعل املهتدي، وال شك أن التنافس ب  

اجليش وأنانية أفراده كان سببا يف إهناكه وعامال ساعد عىل تقوية نلوذ اخلليلة يف هناية  فر 

 .(1)«هذه اللرتة

 ثانيا: حماربة البدع

وكانت دولة املوفق ال تتهاون يف أمر البدع ال سيام ما كان يف العقيدة، وتتشدد يف هذا، 

 .(2)ألف سوط حتى ماتفح  قامت البينة عىل رجل بأنه يسب السلف عوقب باجللد 

 ثالثا: تولية اأَلْكَفاء

وكان هنج املوفق تولية الرجال ا كلاء ذوي احلزم والعزم، فهذا قايض املظامل يف بغداد 

مري نودي يف الناس: من كانت له مظلمة ولو عند ا » (ها277يوسف بن يعقوب ملا توىل )

وسار يف الناس سرية حسنة، وأظهر ، النارص لدين اهلل املوفق، أو عند أحد من الناس فليحُض

( وصله ابن ها227، كذلك وزيره عبيد اهلل بن سليامن الذي توىل )(3)«ر مثلهارصامة مل يُ 

من كبار الوزراء ومشايخ الكّتاب، وكان بارعا يف صناعته، حاذقا ماهرا، » الطقطقي بقوله:

 اتعة:، حتى قيل يف وصف ذكائه وحزمه هذه ا بيات امل(4)«لبيبا جليال

 إذا أبااااو قاساااام جااااادت يااااداه لنااااا 

 

 مااد ا جااودان: البحاار واملطاارمل حُير   

 وإن مىضااااا رأياااااه أو حاااااّد عزمتاااااه  

 

 تاااأّخر املاضااايان: الّسااايف والقااادر  

 وإن أضااااااءت لناااااا أضاااااواء غّرتاااااه  

 

 ان: الّشاامس والقمااررِي تضاااءل النَاا  

 مااان مل يبااات حاااذرا مااان حاااد صاااولته  

 

 وف واحلاذرما املزعجان: اخلا رِ در مل يَ   

 
                                                 

 .15ة صد. عبد العزيز الدوري: دراسات يف العصور العباسية املتأخر (1)

 .5/412الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .11/67ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

 .241ابن الطقطقي: اللخري يف اآلداب السلطانية ص (4)
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 ينااااال بااااالظّن مااااا يعيااااا العيااااان لااااه 

 

 (1)والّشاااهدان عليااه: العاا  وا ثاار  

 : العودة إىل بغدادرابًعا 

ومن أبرز ما تم يف خالفة املعتمد هو عودة اخلالفة العباسية إىل بغداد بعد أن استقرت يف 

ى عىل املستوى سامراء منذ عهد املعتصم، وال ريب أن هلذه العودة داللة بالغة، فهي حت

فصارت  ،-سامراء -الرمزي تشري إىل التخلص من عهد ا تراك ومدينتهم التي ُبنِيت هلم 

العاصمة! وعودة إىل عاصمة اخلللاء ا وائل ا قوياء، وإىل الطبيعة املدنية احلضارية يف بغداد 

 الزاهرة النارضة.

 حركات التمرد

هيبة اخلالفة، مما جعل  - وحتى املهتديمنذ املنترص–لقد أضاعت أحوال اللرتة السابقة 

حركات التمرد تكثر وتنترش عىل طول مناطق سيطرة اخلالفة، ويف مثل تلك ا جواء ترتاجع 

روابط اإلسالم واخلالفة والوحدة اجلامعة حلساب الروابط القومية أو املحلية أو اللغوية أو 

قوي أن يسيطر عىل ما يستطيع  غري ذلك، كام تظهر رغبات املصالح واملكاسب وابتغاء كل

 السيطرة عليه ليجبي اخلراج ويتحكم يف املوارد ويتسمى بامللك والسلطان.

ونستطيع أن نقول بأن حركات التمرد التي نشبت يف تلك اللرتة مل تكن هتدد اخلالفة 

خذتا ذاهتا إال يف حالة يعقوب بن الليث الصلار ويف حالة ثورة الزنج، ومها احلركتان اللتان أ

القدر ا كرب من طاقة اخلالفة يف إهنائهام، وتال ذلك حركات االستقالل البعيدة التي اقتطعت 

كام يف حالة احلسن بن زيد يف طربستان وأمحد بن طولون يف مرص  ؛أرضا من سلطة اخلالفة

 وشامل إفريقيا ثم يف الشام، ثم حركات مترد أخرى بعيدة أو حملية، فمنها ما أهنته اخلالفة

ومنها ما أهنى بعضها بعضا، لكن نستطيع القول بأنه بانتهاء حركة الزنج  ،بجيش أو أكثر

 ويعقوب الصلار عاشت اخلالفة جزءا من االستقرار امللقود.

شملت حركات التمرد كافة السنوات، وكافة املناطق كذلك، ولكننا سنركز عىل حركات 

هه الصلار أو احلسن بن زيد أو ابن طولون، التمرد التي واجهتها اخلالفة، ولن نحلل بام واج

 فاستعراض ظروف وتوابع هذه التمردات مما نراه خروجا عن موضوع هذه الدراسة.

                                                 
 .252، 241ابن الطقطقي: اللخري يف اآلداب السلطانية ص (1)
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وقد ذكرنا يف بداية عهد املعتمد انطال  جيوش اخلالفة لكرس متردات عيل بن زيد 

جلزيرة الطالبي يف الكوفة، واحلسن بن زيد يف طربستان، ومساور الشاري يف املوصل وا

 اللراتية، وعيسى بن الشيخ يف دمشق.. ثم مضت حركة التمردات عىل النحو التايل:

هو وقومه يف االستيالء عىل منطقة  -زعيم الباهلية–طمع سعيد بن أمحد الباهيل  -1

البطائح بعد أن سقطت من سيطرة الزنج، وكان يستويل عىل ا موال املارة به من هذا 

اب حممد بن املولد بعد هزيمته من الزنج قاتله وأرسه ومحله إىل الطريق، فلي أثناء انسح

( ثم ُصلب، فانحاز ها252سامراء، وهناك رضب سبعامئة سوط حتى مات )ربيع اآلخر 

 .(1)الباهليون إىل صاحب الزنج

د القائد الرتكي كنجور بعد أن حقق نرصا عىل زيد بن عيل الطالبي يف الكوفة،  -2 مَتَرَّ

ة عىل الكوفة، لكنه ترك الكوفة واجته إىل سامراء يف فرقة من جيشه، فأمره وواله اخلليل

اخلليلة بالرجوع إىل الكوفة فرفض، ثم أعطيت له أموال وجلنوده فطمع يف أكثر منها، فوجه 

رَبا )  .(2)(ها251إليه اخلليلة فرقة اغتيال من عدد من اللرسان قتلوه يف ُعكر

ذكوتك  الذي أساء السرية يف ا موال وا عراض، ثار أهل املوصل عىل واليهم ا -2

واستطاعوا إخراجه من املوصل بعد قتال شديد ومقاومة شعبية باسلة، ومل تستطع جيوش 

نائب اإلقليم أساتك  يف إرجاع املوصل إىل سلطته قهرا، واستقام أمر املوصل  هلها 

 .(3)(ها262)

 -شيبان ووبالتحديد بن-ا: ا عراب عىل أن املوصل كانت تعا  من عنرصين آخرين مه

واخلوارج، فأما ا عراب فقد اغتالوا وايل اخلراج باملوصل يف الصحراء قريبا من الرقة 

ها(، وهلذا توجه جيش بقيادة موسى داجلويه إليهم فُهِزم فتبعته فرقة بقيادة أيب العباس 262)

صادر نتيجة حرب وقعت، عىل أن لكن مل نجد فيام ب  أيدينا من امل (4)ها(262بن املوفق )ا

 املؤكد أنه مل يكن نرصا حاسام فام تستطيع اجليوش النظامية إهناء قتال العصابات.

                                                 
 .12/127، وابن اجلوزي: املنتظم 5/427الطربي: تاريخ الطربي  (1)
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كذلك تنازع ا عراب، وبالتحديد بنو شيبان يف أنحاء املوصل ماع اخلاوارج الاذين كاان 

 هاذه (؛ فااخلوارج يفهاا272هلم بأس شديد يف اجلزيرة اللراتية، وجرت بينهم حروب مناذ )

املنطقة ما زالوا يكثرون وتشتد قوهتم منذ ثورة مساور بان عباد احلمياد اخلاارجي الاذي أعياا 

الدولااة بثورتااه التااي اسااتلادت كثااريا ماان انشااغال الدولااة بااالتمردات ا خاارى كااالزنج 

فلم حياول االصطدام بجيش أكرب منه أتى من  ،والصلاري ، كام أنه كان مستوعبا حلجم قوته

فة فكان ينسحب أمامه ثم يعود مرة أخرى، وح  مات مساور بن عبد احلميد وآل ِقَبل اخلال

إىل هارون البجيل عااد وجاودهم القاوي يف اجلزيارة  -بعد نزاع وانقسام بينهم -أمر أصحابه 

، وأحيانااا (1)(هااا272اللراتيااة ونااواحي املوصاال، باال اسااتطاعوا اقتحااام املوصاال نلسااها )

 .(2)(ها276ن كام حدث يف )حارصوها ورجعوا عنها با ما

ومما زاد يف اضطراب أمر املوصل أهنا كانت حتت والية إسحا  بن كنداجيق الذي 

ومل يكن أهل  -كام سنلصل بعد قليل–اضطرب والؤه ب  اخلالفة والدولة الطولونية 

املوصل يرضون بمن حيكمهم من ِقَبلِه كهارون بن سليامن، فلام وجد هارون رفضا من أهل 

صل استعان ببني شيبان عىل أهل املوصل، فاستعان أهل املوصل باخلوارج خلوض هذه املو

(، ثم حتسنت ا مور ح  حتسنت العالقة ب  ها271احلرب التي انتهت بانتصار بني شيبان )

الية املوصل إرضاء واخلالفة والدولة الطولونية، فتنازل مخارويه بن أمحد بن طولون عن 

تضد الذي كان قد وىلَّ حممد بن حييى املجروح الذي رضيه أهل املوصل للخليلة اجلديد املع

 .(3)(ها271)

ومل تكن معاناة اخلالفة مع ا عراب يف املوصل فحسب، بل يف سائر ا نحاء، ذلك  -4

أهنم احرتفوا قطع الطريق وأحيانا قتل الوالة وشن اهلجامت عىل فر  من جيوش اخلالفة، 

( استطاع ا عراب قتل وايل ها262املتمردين عىل اخلالفة، فلي ) وسامهوا كثريا يف مساعدة

(، وقتلوا ها262) (5)، كذلك قتل ا عراب حممد بن عتاب وايل السيب (4)محص منجور

                                                 
 .6/246، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/512الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .6/252ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .272، 6/261ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .6/241ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (4)

 .241، 2السيب : يف نواحي سواد الكوفة. انظر: ابن خرداذبة: املسالك واملاملك ص (5)
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( بل إن اللرقة املكللة بمطاردهتم ها265جعالن العيار القائم بأمر قافلة، ثم مل يدركهم أحد )

الثلوج يف هذه السنة، كذلك قاتل ا عراب عيل بن  فقدت عددا منها لشدة الربد وتساقط

(، بل إن بعض ا عراب هنبوا كسوة الكعبة ها265مرسور البلخي الوايل عىل طريق مكة )

 .(1)(ها266وأهداها بعضهم لصاحب الزنج والء له )

وقد شن املوفق محلة عسكرية بأكثر من فرقة عىل ا عراب الذين يمدون صاحب الزنج 

، كذلك هاجم (2)(ها262فاستطاع تأديبهم وقطع ا قوات من ناحيتهم ) ،با قوات

واستولوا عىل مخسة آالف بعري بأمحاهلا وأخذوا  ،(3)ا عراب قافلة احلجاج ب  توز وسمرياء

(، وهزمت ا عراب ابن أيب الساج وهو أمري طريق احلج ثم هزمهم ها261كثريا من الناس )

أكثر من اشتباك، وملا توىل إمارة قنرسين يف الشام كانت له ( بعد ها261وقتل منهم وَأرَس )

 .(4)وقائع مع ا عراب هناك أيضا

رفض العالء بن أمحد ا زدي وايل أذربيجاان أن يارتك منصابه رغام أناه قاد أصايب  -5

وامتناع عان تساليم الوالياة لواليهاا اجلدياد مان قبال اخلليلاة أيب  ،بالشلل النصالي )اللاالج(

(، فوقعت بينهام حرب انترص فيها أباو الرديناي وُأِخاذ ها262ن عمر بن عيل )الرديني حممد ب

 .(5)(ها261العالء أسريا، ومات يف ا رس بعد قليل )

(، وتغلب ها266ويف املدينة وقع ما يشبه احلرب ا هلية ب  اجلعلرية والعلوية ) -6

 حتى -يف طربستانمؤسس الدولة الزيدية –عىل املدينة علوي من ساللة احلسن بن زيد 

، وغابت املدينة (6)«جرت رشور كثرية هنالك بسبب قتل اجلعلرية والعلوية يطول ذكرها»

عىل  -من نسل احلس -عن خريطة التمرد مخس سنوات حتى استوىل العلويان حممد وعيل 

، واضطربت أحوال املدينة (، وأوقعا فيها القتل، وأخذا من قوم ماال  ها271املدينة )املحرم 

إىل احلد الذي مل يستطع أهل املدينة الصالة يف مسجد املدينة ملدة شهر! وامتد هذا إىل مكة 

                                                 
 .525، 5/522الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .5/555الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 توز وسمرياء: حمطتان واقعتان عىل طريق احلج ب  بغداد ومكة. (2)

 .562، 562، 5/546طربي: تاريخ الطربي ال (4)

 .252، 6/241، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/522الطربي: تاريخ الطربي  (5)

 .11/46ابن كثري: البداية والنهاية  (6)
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 .(1)(ها272حتى اقتتل الناس عىل باب املسجد احلرام، ثم عاد اهلدوء يف العام التايل )

عيسى الكرخي  ومل ختل الشام أيضا من متردات، إذ ثار أهل محص عىل واليهم -7

 .(2)(ها266شوال )فقتلوه 

(، وخرج ها272وبعد عام  من هناية مترد الزنج عاد صوهتم من جديد يف البرصة ) -2

وكان يف هذه احلركة وانكالي هو ابن صاحب الزنج،  ،«يا انكالي يا منصور» قوم هيتلون:

وبعض الذين انسحبوا من جيش الزنج إىل املوفق،  سليامن بن جامع وأبان بن عيل املهلبي

ت رؤوسهم إليه، وصلبت لَ لوا ومُحِ تِ قُ فَ تصمد أمام جيش أرسله املوفق  ولكنها حركة مل

 .(3)أبداهنم ببغداد، وسكنت رشورهم

وبطبيعة احلال ثمة حركات احتجاجية صغرية أو انلالت أمني أو عمليات قطع  -1

للطر  وما إىل ذلك انترشت يف املناطق التي عانت من ضعف اخلالفة واضطراب ا حوال، 

 بلدة ختلو من هذا حتى بغداد وسامراء. وال تكاد

( من أكثر ا عوام التي شهدت فتنا داخل الدولة اإلسالمية حتى قال ها266وكان عام )

كان الناس يف البالد التي حتت حكم اخلليلة مجيعها يف شدة عظيمة بتغلب القواد » ابن ا ثري:

ما يأتونه ويلعلونه الشتغال املوفق  وأمراء ا جناد عىل ا مر وقلة املراقبة وا من من إنكار

 .(4)«بقتال صاحب الزنج ولعجز اخلليلة املعتمد واشتغاله بغري ذلك

 جبهة الروم

عىل جبهة الروم سارت أمور اخلالفة العباسية كام مل يتوقع أحد، فرغم أن اخلالفة مل تنُج 

يها داخليا، إال أن من غارات وهجامت مؤثرة للروم يف هذه الظروف العصيبة التي كانت تعان

ا قدار جرت بام جيعل تأثري هذه اهلجامت هو احلد ا دنى من الُضر بالنسبة لواقع الروم 

واخلالفة يف ذلك الوقت. ثم كان من فوائد استقالل ابن طولون بمرص وتوسيع ملكه يف 

ة كان الشام أن توىل هو مهمة صد اهلجامت الرومية بل والغزو يف أراضيهم، فمن هذه الزاوي

                                                 
 .241، 211، 6/212، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 512، 5/525الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .6/212، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/524ي الطربي: تاريخ الطرب (2)

 .6/246، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/512الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .6/211ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (4)
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 استقالل ابن طولون ذا فائدة إذ وفَّر عىل اخلالفة مسؤولية الثغور مع الروم.

( حدث انقالب عىل ملك الروم ميخائيل بن توفيل ها257مع بداية خالفة املعتمد ويف )

وتوىل حكم الدولة البيزنطية بعد أربعة وعرشين سنة  فقتله، بسيل الصقلبيمن قائد ُيدعى 

 .(1)يلمن استقرار ملك توف

( حيث هاجم الروم  سميساط ها251يض اإلسالمية )اثم بدأت هجامت الروم عىل ا ر

)مدينة عىل شاطئ اللرات يف الشام( ثم هاجم ملطية فلوجئ هناك بمقاومة شعبية باسلة 

 .(2)متكنت من هزيمته ودحره ومتكنوا من قتل البطريرك ا كرب يف جيشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ ، و12/125، وابن اجلوزي: املنتظم 5/427الطربي: تاريخ الطربي  (1)

6/222. 

 .6/245ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ ، و5/417الطربي: تاريخ الطربي  (2)



 عصر سيطرة الرتك: الباب الثالث   

 

103 

 (1)سنوات حتى حدث ما مل يكن متوقعا، إذ َسلَّمت الصقالبةثم سكنت ا حوال أربع 

ذلك احلصن إىل الروم احتجاجا  -العسكري املهم« لؤلؤة» الذين يقومون بحامية حصن –

(، فكان ها262عىل سياسات وايل طرسوس التابعون له  نه منعهم رواتبهم واستوىل عليها )

استوىل الروم عىل هذا احلصن الذي كان و ،هذا خسارة عسكرية غري متوقعة عىل املسلم 

من االكتشاف املبكر  ي  -ال سيام أهل طرسوس –ويتمكن املسلمون  ،يرشف عىل البحر

هجوم رومي من هذه الناحية، وبعد أن كان املوفق رافضا لتويل ابن طولون والية طرسوس 

عد هذه اخلسارة التي م توسيع نلوذ ابن طولون واستقالله، اضطر إىل توليته إياها بولكي يقا

 .(2)سببتها سياسة وايل طرسوس اللاشلة، فتوالها ابن طولون

( انطلقت رسية من أربعة اآلف مسلم يف مهامجة أرايض الروم ها264ويف العام التايل )

ولكنها وقعت يف كم  حمكم أثناء العودة فلم ينج منهم إال مخسامئة وُأرِس قائدهم عبد اهلل بن 

 .(3)به إصابات بالغةرشيد بن كاوس و

                                                 
الذي يبدو من سيا  احلديث يف كتب التاريخ أن املسلم  تعاهدوا مع الصقالبة عىل القيام بحامية حصن  (1)

وقد  لؤلؤة مقابل التكلل بالنلقات، وذلك لكي يكونوا خط تنبيه ودفاع متقدم ضد الروم البيزنطي ،

يف هذه املنطقة يف املجمل أعداء للدولة البيزنطية وشنوا عليها هجامت  -وهم السالفيون–كان الصقالبة 

(، فعىل هذا التقت رغبة املسلم  مع الصقالبة ها222مؤثرة بلغت أحيانا حصار القسطنطينية نلسها )

 تلا .نتائج هذا اال ىحدإواتلقوا ضد الروم، وكان تويل الدفاع عن حصن لؤلؤة 

الذين سكنوا جنوب ا ناضول وذكرهم قدامة بن جعلر يف )اخلراج وصناعة « البيالقة»وهؤالء هم 

(. 155، 122(، ويف )التنبيه واإلرشاف ص2/522( واملسعودي يف )مروج الذهب 127الكتابة ص

املسلم ، إال  فهم قوم عىل غري مذهب الدولة البيزنطية وعانوا من اضطهاداهتا، وهلذا كان انحيازهم إىل

رحلوا وتلرقوا يف البالد لعدم اهتامم قادة »أن استلادة املسلم  من هذا الوضع مل تدم طويال حيث 

، 2/221وانظر أيضا: فتحي عثامن: احلدود اإلسالمية البيزنطية « املسلم  بإدامتهم وتدبري أمورهم

 .2/71، ود. فارو  عمر: اخلالفة العباسية 2/212، 222

قاد هذا » 2/215سبق قول د. سهيل زكار يف املوسوعة الشاملة للحروب الصليبية  ويؤكد ما

االمرباطور )باسيل( محلة ناجحة ضد أتباع املذهب البولييص يف اجلزء الرشقي من آسيا الصغرى حوايل 

( واستطاع أن يتغلب عليهم، ومل يكن من نتائج هذا النرص توسيع رقعة ها256م ) 272سنة 

ة )البيزنطية( فحسب، بل وضع باسيل وجها لوجه مع عرب املرش ، وفتح باب الرصاع مع االمرباطوري

 «.العرب بشكل مبارش، وغدت املعارك ب  الطرف  سنوية، ولكن دونام نتيجة حاسمة

 .6/272ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .6/274، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/514الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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( إىل ها264، وقد وصل )(1)يف ذلك الوقت كان أمحد بن طولون يستويل عىل ملك الشام

طرسوس التي طلب من قبل أن يتوالها ليجاهد منها وُرفِض طلبه، لكن فاجأته هناك أزمة 

اقتصادية جعلت طرسوس غري كافية لبقاء ابن طولون وجنده فيها، وتذمر أهل طرسوس من 

موا زِ هَ نر تَ لِ » طولون، فأحب أن ينسحب انسحابا  دم هبا احلالة اجلهادية، فقال  صحابه:ابن 

من الطرسوسي  وترحلوا عن البلد ليظهر للناس وخاصة العدو أن ابن طولون عىل بعد 

صيته وكثرة عساكره مل يقدر عىل أهل طرسوس واهنزم عنهم ليكون أهيب يف قلب العدو 

والواقع أن تلك الوقلة منه تدل عىل سعة صدر املحارب احلق، وبعد » ،(2)«وعاد إىل الشام

 .(3)«نظره، وتلهمه لنلسية العدو

ب  الدولة اإلسالمية  أنطاكية التي تعد مدينة حدودية مهمةوح  وصل ابن طولون إىل 

( حاول امرباطور الروم ها265والبيزنطية، وحارصها  خذها من سلطة العباسي  )املحرم 

وقع ب  ابن طولون وب  اخلالفة العباسية فأبدى حسن النوايا ورغبته يف إقامة عالقة أن ي

جيدة مع ابن طولون أقل فوائدها أن يكف جهاد ابن طولون يف أرض الروم وغايتها أن 

ُيَكِون حتاللا مع ابن طولون ضد اخلالفة العباسية، لذا أرسل هدايا فاخرة ومنهم عدد من 

كل أسري وكان فيهم عبد اهلل بن رشيد بن كاوس، وأرسل مع  ،لديها رسى املسلم  

 .(4)امصحل  

ثم شن الروم هجوما آخر عىل بلدة أذنة بقيادة مخسة من البطاركة )مجادى ا وىل 

( واستطاعوا قتل ألف وأربعامئة مسلم وأرس أربعامئة، وقد تسبب عزل وايل طرسوس ها265

 .(5)الء ابن طولون عليه خلال كبريا يف هذه اجلهةمع موت وايل الشام ثم حماوالت استي

( هامجت رسية من جيش الروم عىل أرض ديار ربيعة يف اجلزيرة ها266يف العام التايل )

ر إليهم أهل لَ لوا وأخذوا نحوا من مائت  ومخس  أسريا، فنَ ثَّ وا ومَ بُ فقتلوا وَس » اللراتية

وحالت شدة الربد دون  ،«إىل بالدهمنصيب  وأهل املوصل فهربت منهم الروم ورجعوا 

                                                 
 سنتناول هذا املوضوع بعد قليل. (1)

 .6/277ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .44د. علية اجلنزوري: الثغور الربية اإلسالمية ص (2)

 .6/225، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 521، 5/522الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .225، 6/224امل يف التاريخ ، وابن ا ثري: الك5/522الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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، ومل يمض العام إال وكان نائب أمحد بن طولون عىل الشام (1)متابعة املسلم  للجيش اهلارب

يغزو ا رض الرومية منطلقا من طرسوس يف رسية صغرية مكونة من ثالثامئة رجل، 

شديدا، وقتل فاقتتلوا قتاال » واستطاعت هذه الرسية حماربة جيش من أربعة آالف رومي

 .(2)«أصيب من املسلم  مجاعةواملسلمون خلقا كثريا من العدو، 

( فأعاهنم املسلمون من أهل مرعش ها262ثم هاجم ملك الروم مدينة ملطية وحارصها )

وغريها فاستطاعوا هزيمة ملك الروم الذي اضطر إىل االنسحاب خارسا أمام املقاومة الشعبية، 

غا  نائب ابن طولون عىل الشام يف أرايض الروم فانترص نرصا ومن جهة أخرى غزا خلف اللر

 .(3)هائال بلغت فيه خسائر الروم سبعة عرش ألف قتيل وغنم املسلمون غنائم هائلة

( رغم أن جبهة ها261وكان من فضل اهلل تعاىل أن سكن احلال عىل جبهة الروم عام )

بابن  -نائب ابن طولون عىل الشام– الشام كانت يف اضطراب داخيل، فلقد توترت عالقة لؤلؤ

وانضم إىل املوفق يف حرب الزنج بجيشه مما خلخل القوة اإلسالمية يف الشام، لكن  ،طولون

( كان حيمل أقوى وأعنف حرب يشنها الروم عىل املسلم ، إذ هاجم ملك ها272العام التايل )

َية  نائب الثغر، ومقره –م يازمان فأوقع هب -طرسوسعىل بعد ستة أميال من -الروم مدينة َقَلمر

ليلة واحدة حتى الصباح نحوا من  يف»يف كم  لييل مباغت فقتل املسلمون منهم  -طرسوس

وقتل املقدم الذي عليهم وهو بطريق البطارقة، وجرح أكثر الباق ، ، سبع  أللا وهلل احلمد

وصليبهم وغنم املسلمون منهم غنيمة عظيمة، ومن ذلك سبع صلبان من ذهب وفضة، 

عظم وهو من ذهب صامت مكلل باجلواهر وأربع كرايس من ذهب ومائتي كريس من  ا

كثريا وأمواال جزيلة، ومخسة  افضة، وآنية كثرية، وعرشة آالف علم من ديباج، وغنموا حرير  

 .(4)«عرش ألف دابة ورسوجا وسالحا وسيوفا حمالة وغري ذلك وهلل احلمد

                                                 
، وابن كثري: البداية 6/212، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 525، 5/522الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .11/46والنهاية 

 .6/212ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ ، و5/525الطربي: تاريخ الطربي  (2)

، وابن كثري: البداية والنهاية 6/214مل يف التاريخ ، وابن ا ثري: الكا5/551الطربي: تاريخ الطربي  (2)

11/52. 

، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/221، وابن اجلوزي: املنتظم 5/521الطربي: تاريخ الطربي  (4)

6/226. 
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ت ا حوال عىل جبهة الروم الذين انشغلوا باضطراب وبعد هذه اهلزيمة الكبرية هدأ

(، ويف ها272أحواهلم الداخلية والتي انتهت بانقالب أبناء اإلمرباطور عىل أبيهم فقتلوه )

( كانت غزوة قادها يازمان نائب طرسوس فتوغل يف أرض الروم وقتل ها274العام التايل )

 .(1)وغنم وعاد ساملا

سان الكبار الذين جددوا تاريخ أبطال اجلهاد، حتى لقد وكان يازمان اخلادم من اللر

كان يازمان يف هناية البالغة يف اجلهاد يف الرب والبحر، وكان معه » :وصله املسعودي بقوله

رجال من البحري  مل ير مثلهم وال أشد منهم، وكان له يف العدو نكاية عظيمة، وكان العدو 

بعد عمرو بن عبيد -َزِرية يف الثغور الشامية واجل رَ ومل يُ  منه النرصانية يف حصوهنا،زع هيابه وتل

أشد  - بن مروان ا قرَطع صاحب ملطية، وعيل بن حييى ا رمني صاحب الثغور الشاميةاهلل

 .(2)«عىل الروم من يازمان اخلادم اإقدام  

لقااد كاناات هااذه اللاارتة واحاادة ماان أحاارج وأصااعب اللاارتات يف العالقااة باا  الدولااة 

ة واالمرباطورية البيزنطية، فلقد كان املسلمون يف واحدة من أصاعب حلظااهتم بيانام اإلسالمي

كانت الظاروف مواتياة زمان هاذا االمرباطاور )باسايل » كان العكس بالنسبة للبيزنطي ، لقد

ا ول( لتحقيق نرص يف هذا امليدان )احلروب اإلسالمية البيزنطية(  ن عالقاات االمرباطاور 

مينيااا يف الرشاا ، ومااع الااروس والبلغااار يف الشااامل، ومااع البندقيااة كاناات حساانة مااع: أر

واالمرباطورية اللرنجية يف الغارب، وإذا أضالنا إىل هاذا اجلاو مان الصاداقة والاود ماع هاذه 

ا قوام، ظروف اخلالفة العباسية الداخلية وما كانت تعيشاه مان أزماات إباان تسالط ضاباط 

عن جساد اخلالفاة زمان الطولاوني ، واضاطراب  القرص ا تراك عىل اخلللاء وانلصال مرص

ا وضاع يف الغرب اإلسالمي لوجدنا أن باسيل كان يتمتع بلرصة ذهبياة لتحقياق نرصا عاىل 

املرش  واملغرب، ولكن عىل الارغم مان كال هاذه الظاروف املواتياة، وبارغم أن احلارب با  

 .(3)«ق نرص يف هذه اجلبهةالطرف  العريب والبيزنطي مل تتوقف مل تستطع اإلمرباطورية حتقي

وكان هذا من فضل اهلل تعاىل، ثم بلضل ا بطال الذين جاهدوا يف الثغور وحتملوا عبء 

                                                 
 .515، 5/514الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .بريوت(. )ط الرشكة العاملية للكتاب، 522، 2/522املسعودي: مروج الذهب  (2)

 .215، 2/214د. سهيل زكار: املوسوعة الشاملة يف احلروب الصليبية  (2)
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صد اهلجامت البيزنطية بل ومهامجتها يف عقر دارها أكثر من مرة، فحلظوا ثغور اإلسالم 

م  وحدوده يف حلظات عصيبة، فأضافوا سببا آخر لتعجب بعض املؤرخ  من قدرة املسل

يف الدفاع عن حدود بالدهم من تلك القالع الثغرية املحصنة، ولو » عىل الصمود واالستامتة

أدى ذلك إىل إقامة طويلة املدى، ووسط ظروف طبيعية شديدة القسوة، أدت يف كثري من 

 .(1)«ا حيان، ويف كثري من أحداث التاريخ العاملية إىل فشل محالت حربية كبرية

 عالقات اخلالفة 

 (2)استقر أمر أمحد بن طولون يف مرص، واستطاع إصالح أمرها ماليا وأقي وايل اخلراج

وانتهج سياسة اقتصادية جديدة تقرب فيها من ا هايل الذين أرهقهم  ،أمحد بن املدبر عنها

وقد أقام العدل ب   ابن املدبر بالُضائب، فزاد ثراء البالد والعباد وأحبه الناس، ال سيام

ُتذر له عن ذلك بأنه كان  الرعية، ومل يؤخذ عليه إال قسوته وشدته يف سلك الدماء واعر

مضطرا حلامية ملكه، وبنى ابن طولون يف مرص دولة زاهرة ثرية فاخرة قوية وأسس جيشا 

وظلت الدولة الطولونية فصال زاهرا يف التاريخ املرصي، ُيرى هذا يف كتابات  ،ضخام

. (3)كان شيعيا إسامعيليا يعيش يف كنف الدولة اللاطمية كالبلوي نر ملؤرخ  املرصي  حتى مَ ا

ولذا سنجد أن القارئ يف التاريخ املرصي منحاز ومتعاطف مع ابن طولون يف نزاعه مع 

 اخلالفة العباسية.

ركات عىل الناحية ا خرى فإن املؤرخ للدولة العباسية ينظر إىل ابن طولون كواحد من ح

االستقالل والتمرد التي أضعلت الدولة العباسية، ال سيام أن ابن طولون مل يكتف باالستقالل 

بمرص بل وسع نلوذه ليشمل الشام والثغور واجلزيرة اللراتية من أرض العرا ، كذلك أرسل 

                                                 
 .27د. علية اجلنزوري: الثغور الربية اإلسالمية ص (1)

، أن جتعل ا مور ، منذ عهد عمر بن اخلطاب التي انتهجتها الدولة اإلسالمية كان من وسائل الرقابة (2)

يل، فيحقق هذا أكثر من فائدة، منها صيانة املال من رغبات الوايل، املالية يف يد مسؤول آخر بخالف الوا

وبقاء ع  للخالفة يف منطقة الوالية، وتوزيع املهام اإلدارية ملزيد من الكلاءة، ومحاية الوالية من 

االستبداد أو االستقالل. مل يكن هذا النظام مطردا، وإنام سار بحسب سياسة اخلليلة وثقته يف الوايل 

 روف السياسية.والظ

 .6للبلوي ص« سرية أمحد بن طولون»انظر مقدمة التحقيق التي كتبها حممد كرد عيل لكتاب  (2)
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فرقا لالستيالء عىل مكة ودخل عىل خط الرصاع يف قلب بيت اخلالفة نلسه، وكل هذا يف وقت 

يب وحرج للغاية، ولو نجحت بعض خطط ابن طولون لكانت اخلالفة العباسية يف العرا  يف عص

موضع التهديد والزوال احلقيقي، وعليه فإن املؤرخ للدولة العباسية حيمل عىل ابن طولون ويرى 

 مل يراع فيها املصلحة العامة للمسلم .أنه يف حماوالته أطامع مستبد خاصة 

ه اللرتة جيعل ا مر أكثر تركيبا وتلصيال، فال هو خالص إىل والتعمق يف دراسة هذ

يميل إىل جانب التنديد  -فيام نرى–التعاطف وال هو خالص إىل العداوة، وإن كان احلق 

بتوسع ابن طولون ال سيام يف ديار احلجاز، والعرا  إىل حد كبري، ويمكن أن يكون توسعه يف 

ام بواجب اجلهاد يف وقت ُشغلت فيه اخلالفة الشام وتوليه للثغور موضع عذر، فلقد ق

باضطراب ا حوال يف العرا  وفارس وخراسان وطربستان، فرتب أمور الشام وجهز فيها 

 العساكر واجليوش، واستقر أمرها حتت حكمه.

( حيث عهد املعتمد بوالية مرص إىل القائد الرتكي يارجوخ الذي ها257والبداية كانت من )

طولون يف حكمها مجيعا، وقد كان ابن طولون واليا عىل بعض مرص ال كلها فيام أناب عنه أمحد بن 

سبق، وهبذه الوالية صارت له كلها، ومن جانبه كانت عالقات أمحد بن طولون بالقادة يف العرا  

والشام جيدة وقد تزوج من ابنة يارجوخ فكانت املودة بينهم متوطدة، وح  مات يارجوخ 

فصلا له أمر مرص عىل املستوى السيايس،  ،سلطة عىل مرص فو  ابن طولون ( مل يعد  حدها252)

وإن مل يصف له عىل املستوى الداخيل حيث عانى من نزاعات ومتردات لسنا يف مقام تناوهلا، ثم 

ازداد صلاء ا مر له بام كان حيمله إىل اخلالفة من أموال سنويا والتمس أن يكون إليه أمر اخلراج 

ما أراد، وإضافة إىل هذا فقد أرسل وفدا من فقهاء مرص وقضاهتا يؤكدون للخالفة  أيضا فكان له

 .(1)حسن سرية ابن طولون يف مرص وكلايته يف القيام هبا

(، ذكر ها262مل متض أربع سنوات حتى جاء وقت اخلالف ب  املوفق وابن طولون )

ع اجلواسيس حول أمحد أن السبب يف ذلك هو أن املوفق حاول أن يصطن (2)بعض املؤرخ 

                                                 
 .72، 72البلوي: سرية أمحد بن طولون ص (1)

وما بعدها. والبلوي غري موثو  يف روايته، فهو من ناحية ضعيف  22البلوي: سرية أمحد بن طولون ص (2)

رح والتعديل )انظر مقدمة حممد كرد عيل للكتاب( كام أنه منحاز يف كتابه هذا الرواية كام عند علامء اجل

  محد بن طولون.
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بن طولون فأرسل إليه رسوال يطلب منه أمواال يستع  هبا يف حماربة الزنج ومعه الرسائل ا

والكتب إىل القادة ذوي الوالء للموفق ممن هم حول ابن طولون، لكن ابن طولون فطن هلذا 

ه فبعث إىل املوفق بمليون ومائتي ألف دينار، واستطاع يف ذات الوقت استخالص هذ

الرسائل فقتل أولئك القادة، فاستشاط املوفق غضبا وأرسل إليه يستقل املال ويأمره باملزيد، 

عىل كل حال فإن رسالة املوفق شديدة اللهجة رد عليها أمحد بن طولون بلهجة أشد، وحاول 

املوفق عزل ابن طولون وبحث عمن يتوىل أمر مرص من ا مراء فلم يستطع، وذلك أن ابن 

تع بعالقات رائعة مع أمراء العرا  فمنعهم هذا من أن يكونوا عليه، فأخرج طولون يتم

املوفق جيشا يقوده موسى بن بغا لقتال ابن طولون، ولكن اجليش وصل إىل الرقة وظل هبا 

لقلة ا موال مدة عرشة أشهر، وقد أشعلت قلة ا موال احتجاجات اجلند وشغبهم فاضطر 

عرا ، وكلى اهلل ابن طولون رش القتال بعد أن أمىض شهورا يف موسى بن بغا إىل العودة إىل ال

 .(1)حتص  البالد، فتصد  بأموال كثرية شكرا هلل عز وجل

( حدث ما زاد يف نلوذ ابن طولون من غري ترتيب  حد، ذلك أن ها262يف العام التايل )

مدينة طرسوس وهي ابن طولون كان ممن يتوىل اجلهاد يف الثغور مع البيزنطي ، ال سيام من 

من ثغور خط االشتباك ا ول ب  املسلم  والروم البيزنطي ، وح  طلب أمحد بن طولون 

من املوفق أن يتوالها رفض املوفق بطبيعة احلال، وعهد هبا إىل أمري يدعى حممد بن هارون 

ني ولكنه التغلبي فوقع بطريق اخلطأ يف يد اخلوارج فقتلوه، فوىل املوفق حممد بن عيل ا رم

ُقتِل يف طرسوس، فصارت واليتها إىل قائد تركي هو أرخوز بن يولغ، ويبدو أنه أراد تأديب 

فأساء فيهم السرية فظلم وعسف وأخذ ا موال  ،أهل طرسوس لئال جيد مصري من قبله

لنلسه ومنع رواتب اجلنود الصقالبة املقيم  يف حصن لؤلؤة املهم بالنسبة لطرسوس، فهددوا 

يسلمون احلصن للروم إن مل يأخذوا أرزاقهم فجمع أهل طرسوس التربعات هلم لكن أهنم س

أرخوز استوىل عليها لنلسه فنلذ اجلنود هتديدهم وسلموا احلصن للروم، وكانت هذه خسارة 

صاعقة عىل ثغور املسلم  ال سيام أهل طرسوس، فلم جتد اخلالفة سبيال إال أن تعهد 

 .(2)لونبالوالية عليها  محد بن طو

                                                 
 .272، 6/261ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .6/272، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/512الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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( تاويف نائاب الشااام هاا265وساارت ا ياام يف ركااب ابان طولاون، فلااي العاام التاايل )

، فراسال اباُن (1)أماجور، ورأى ابن طولون أهنا اللرصة لتوسيع ملكه ومحاية الاديار املرصاية

طولون ابَن أماجور بأن اخلليلة قد والَّه عىل الشام، فسامع لاه وأطااع، فلام جياد ابان طولاون 

امتالك الشام وأقرَّ ابن أمااجور وقاواده يف مناصابهم عناء يف
، ومل يقاف يف طريقاه إال سايام (2)

فحاربه ابن طولون وانترص عليه بمساعدة أهل أنطاكية الذين عانوا من  ،الطويل وايل أنطاكية

كقواعاد –سوء سياسة سيام الطويل، َوَصَلت له الشام فرتب أمورها، وترك فرقا مان اجلناود 

همة، واستوىل عىل حران، وهي تعد من مدن العرا ، ثام عااد إىل مرصا مدهنا امل يف -عسكرية

 .(3)التي وصله منها نبأ انقالب ابنه العباس عليه

سكن ما ب  ابن طولاون واخلالفاة العباساية  رباع سانوات، فاخلالفاة مشاغولة باالزنج 

جاااء العااام  ومتااردات املرشاا ، واباان طولااون مشااغول بااإقرار أمااره يف مرصاا والشااام، حتااى

 ( بتطورات خطرية وفارقة يف العالقة ب  اخلالفة وابن طولون:ها261)

محص وقنرسين وحلب مترد لؤلؤ غالم أمحد بن طولون الذي يتوىل أمر الشام ويف يده 

 -املشغول بحرب الزنج–عىل أمحد بن طولون وراسل املوفق  ،يف اجلزيرة اللراتية وديار مُض

يف قتال الزنج مما ذكرناه ملصال فيام سبق، فكان هذا إضافة قوية  وتلاهم معه ثم انضم إليه

 للخالفة وخربا قاسيا نزل بابن طولون. 

ثم حاول املعتمد اهلروب إىل مرص وهي املحاولة التي حرضه عليها أمحد بن طولون 

رجاء أن حيوز الرشعية وأن يكون الرجل ا ول فعليا وأن يصري مركز اخلالفة يف مرص، وهي 

فكان فشلها خربا قاسيا  -كام ذكرنا سابقا–ملحاولة التي فشلت عىل يد إسحا  بن كنداجيق ا

 آخر نزل بابن طولون.

عىل أنه مل َيُكّف بل أرسل من دمشق يف طلب القضاة واللقهاء من مرص وأخربهم بأن 

                                                 
وي الذكاء والرؤية إال وعلم أن الشام متثل خط عىل حد ما نعلم فإنه مل حيكم مرص أحد من امللوك ذ (1)

الدفاع واحلامية ا ول عن مرص، وكذلك فعل من حكم الشام، فاحتاد مرص والشام كان دائام حلظة حتول 

 تار ية يف موازين القوى.

 .6/277، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 41/266ابن عساكر: تاريخ دمشق  (2)

 .6/277، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/511ي الطربي: تاريخ الطرب (2)
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فق املوفق نكث بيعة اخلليلة وأنه حبسه ومنعه من القدوم، واستخلص منهم فتوى بخلع املو

ة، فوجب » ( خالصتهاها261ذي القعدة  12) َأنَّ َأَبا أمحد خلع الطاعة وبِريء من الِدمَّ

ة ، وكان يف ذات الوقت (1)وأرسل بنسخ من اللتوى إىل ا قطار اخلاضعة له« ِجهاده َعىَل ا ُمَّ

يد ( عىل ها261احلجة  يقد قرر االستيالء عىل احلجاز، وأرسل جيشا إىل مكة لكنه ُهِزم )ذ

الوايل يف مكة ومن انحاز إليه، ال سيام من أهل خراسان الذين ال يرون رشعية إال للخالفة 

 .(2)العباسية، فلشلت املحاولة

وسياسيا استصدر املوفق من اخلليلة املعتمد أمرا بلعن ابن طولون عىل املنابر والتربؤ منه 

وهي الشام ومرص –ة ابن طولون واعتباره خارجا عن اخلالفة، ووىلَّ املناطق التي حتت سيطر

إىل ا مري إسحا  بن كنداجيق أمري اجلزيرة واملوصل، وقد فعلها  -(3)والشامل اإلفريقي

املعتمد ولو كان كارها، فكان هذا من عوامل اضطراب الواليات الشامية حتت حكم ابن 

- سليان  طولون الذي رد هو اآلخر باستلزاز جديد للعباسي ، فبنى عىل قرب معاوية بن

أربعة أروقة وأحيا ذكراه بقراءة القرآن وإيقاد الشموع، فكان هذا مما  -مؤسس الدولة ا موية

 .(4)قطع آخر حبال الود بينه وب  اخلالفة العباسية

( عام العداوة املستحكمة ب  اخلالفة العباسية والدولة الطولونية، ها261وهكذا كان العام )

له عىل العالقة ب  والة ابن طولون الذين مترد البعض منهم، وأبرزهم وما لبث هذا أن ألقى بظال

يازمان اخلادم وايل ثغر طرسوس، ومىض إليه أمحد بن طولون بجيش فلم يستطع هزيمته وعاد 

باللشل، وبدا أن ا يام قد حتولت عن ابن طولون، فام إن عاد إىل أنطاكية من حربه مع يازمان 

 ، مات وُملركه يلو  ُملك اخلليلة!(5)(ها272لقعدة ذو ا 12حتى مرض ثم مات )

                                                 
 .161الكندي: الوالة والقضاة ص (1)

 .6/221، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/521الطربي: تاريخ الطربي  (2)

كانت سيطرة اخلالفة عىل الشامل اإلفريقي اسمية، فقد انلصل املغرب منذ زمن املنصور واملهدي وصار  (2)

وى املحلية من اخلوارج الصلرية وبني مدرار والرستمي ، وحتى ا غالبة الذين ظلوا عىل يف حكم الق

والئهم االسمي للخالفة يف إفريقية )تونس( كانوا فعليا مستقل ! وكانت برقة )ليبيا( يف حكم التابعة 

 لك.ملرص طول تار ها، ويتوالها حاكم مرص إن كان قويا أو تقع يف حكم حميل إن كان غري ذ

 .12/221ابن اجلوزي: املنتظم  (4)

 .6/227، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/521الطربي: تاريخ الطربي  (5)
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دام ملك أمحد بن طولون يف مرص والشام اثنتي عرشة سنة، ومات لست عرشة سنة من 

 .(1)واليته مرص، ولوال سلكه الدماء لعدَّ بعدله وعقله وسخائه من أفراد العامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرصته السانحة للسيطرة عىل ما إن مات ابن طولون حتى رآها إسحا  بن كنداجيق 

أمالك ابن طولون التي هو الوايل عليها بصلة رسمية، فتحرك هو وصديقه ا مري حممد بن 

 بأنه سيمدمها باجلنود، فابتدأ امفكتب إليه ،أيب الساج إلعداد اجليوش وراسال املوفق يف ذلك

ام وانحاز إليهام وايل  والة أمحد بن طولون عىل مدن الشامحتركهام نحو الشام وانسحب أمامه

وفشل يف احلصول عىل –دمشق، ولكن مخارويه بن أمحد بن طولون الذي تويل ا مر بعد أبيه 

ما لبث أن أعد جيشا كبريا من مرص وبعث به إىل الشام واستوىل  -رشعية واليته من املوفق

ن أيب اجليش عىل دمشق، وانطلق إىل شيزر حيث املعركة مع جيش إسحا  بن كنداجيق واب

                                                 
 .1/175حممد كرد عيل: خطط الشام  (1)
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الساج. لكن إسحا  ظل يؤجل املعركة حتى يصل إليه املدد من املوفق ونزل الشتاء الذي مل 

الذي ملع –يتحمله اجليش املرصي فام إن وصل اجليش العراقي بقيادة أيب العباس بن املوفق 

حتى أوقع باجليش املرصي هزيمة كبرية  -اسمه يف هذه اللحظات بانتصاراته عىل الزنج

« الرملة» ( وانسحب اجليش املرصي إىلها271ن مواقعهم فدخل دمشق )شعبان أجلتهم ع

وراسلوا مخارويه الذي أعد جيشا آخر وانطلق يقوده بنلسه ليثبت أنه ليس أقل فروسية 

 .(1)وبطولة من أبيه

وهنا حدثت سلسلة من عجائب ا يام ونوادر التاريخ، ذلك أن أبا العباس بن املوفق 

يب الساج واهتمهام باجلبن والضعف إذ ظلوا ينتظرون قدومه ومل يتجرأوا هنر إسحا  وابن أ

فاضطربت العالقات بينهم وانسحبت قوات إسحا  وابن أيب الساج،  ،عىل مواجهة اجليش

فلام انترص أبو العباس وقدم اجليش املرصي الذي يقوده مخارويه بلغ أبا العباس كثرة اجليش 

وال أن والة الطولوني  الذين انحازوا إليه أمسكوا به ومتسكوا وقوته فهمَّ باالنسحاب أمامه ل

بأن  وض القتال لكيال يقعوا هم يف هذا اللخ أمام جيش مخارويه وقد انحازوا إىل 

العباسي ، وال شك أنه ندم يف هذه اللحظات عىل ما فعله مع إسحا  بن كنداجيق وابن أيب 

ا ملاجئا عىل مخارويه الذي تلاجأ بطريقة الساج، فخاض أبو العباس القتال وحقق نرص

منهزما ومنسحبا نحو مرص، وبينام حيتلل اجليش العراقي بالنرص إذ بلرقة من  احلرب فوىلَّ 

جيش مخارويه كانت يف كم  هتامجهم دون أن تدري أن اهلزيمة قد وقعت باجليش املرصي، 

اآلخر وانسحب إىل دمشق التي فظن أبو العباس أن مخارويه قد عاد يف جند أكثر فاهنزم هو 

سدت أبواهبا أمامه فانسحب إىل طرسوس، واجليشان مشتبكان بال قيادة، ثم انتبه قائد 

ب أمريا عىل اجليش املرصي فكان هلم النرص والظلر يف واحدة من  الكم  إىل ذلك فنَصَّ

 .(2)أعجب الوقائع يف التاريخ

و العباس عىل إفساده لألمريين ابن فرح مخارويه بالنرص وخجل من انسحابه، وندم أب

أيب الساج وإسحا  بن كنداجيق كام ندم عىل ترسعه وقلة ثباته، وزاد من عجب املعركة أن 

                                                 
، وابن شداد: 242، 6/222، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 6/14ابن عساكر: تاريخ دمشق  (1)

 .2/21ا عال  اخلطرية 

، وابن ا ثري: الكامل يف 174، والكندي: الوالة والقضاة ص511، 5/512ربي: تاريخ الطربي الط (2)

 .6/242التاريخ 
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مخارويه أكرم ا رسى غاية اإلكرام كأهنم ضيوف، فمن شاء منهم البقاء يف مرص أبقاه كريام، 

 .(1)ومن شاء العودة إىل العرا  أعطاه ما يصل به ُمصانا عزيزا

وبلرا، الشام من اجليش العراقي، عاد مخارويه بجيوشه ليستعيد ما ذهب من ملك أبيه 

 !(2)يف الشام، واستقر الشام مرة أخرى للطولوني 

ما كان بإمكان اخلالفة أن تلعل شيئا بإزاء الوضع اجلديد يف مرص وهي املنهكة اخلارجة 

كام سيأيت بعد قليل،  ،انمن حرب الزنج والتي تعا  من اضطرابات خراسان وسجست

فاستقر احلال شهورا معدودات ثم دخلت الدولة الطولونية عىل خط الرصاع الداخيل يف 

 الدولة العباسية..

بداية ذلك كان يف النزاع الذي اشتعل ب  ا مريين إسحا  بن كنداجيق أمري املوصل 

الشام كأنام يف احلَلرق منها، واجلزيرة اللراتية وحممد بن أيب الساج أمري قنرسين وهي من مدن 

وكانا قبل هذا صديق  متوادين، فاستعان ابن أيب الساج بخامرويه عىل إسحا  فقطع اخلطبة 

عن بني العباس وخطب خلامرويه وأعلن الوالء له بل وأرسل إليه ابنه ديوداد رهينة كضامنة 

 الشام. ومن جانبه رأى للصد  والوالء ولئال يظن أهنا مؤامرة من العباسي  لالستحواذ عىل

ا بينه وب  اخلالفة العباسية وزيادة يف محاية مدن الشام  ع  مخارويه يف هذا إضافة مللكه وِدرر

ا خرى، فأرسل له ماال جزيال ثم سار إليه بنلسه واجتمع به يف الشام، وهبذا استطاع ابن أيب 

اجلزيرة واملوصل الساج هزيمة إسحا  بن كنداجيق يف عدة جوالت واالستيالء عىل 

 !(3)( وخطب خلامرويه الذي صار ملكه اآلن حتى هنر اللرات يف العرا ها272)

لكن إسحا  مجع مجعا كبريا وتوغل يف العرا  حتى أتى الشام وهناك هزمه مخارويه 

هزيمة ساحقة حتى إن إسحا  اضطر أن ينسحب إىل ما خلف اللرات، وتبعه مخارويه، ثم 

(، ها274يه  ضع له ويعلن أنه سيدخل يف طاعته فتم الصلح بينهام )أرسل إسحا  إىل مخارو

 ،ثم انقلب احلال إذ حاول ابن أيب الساج أن ينازع مخارويه يف الشام مستغال عودته إىل مرص

( وأبدى ها275فعاد إليه مخارويه بجيش كبري وأنزل به هزيمة فادحة قرب دمشق )املحرم 

                                                 
 .6/242ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .2/22ابن شداد: ا عال  اخلطرية  (2)

 .2/22ابن شداد: ا عال  اخلطرية ، و6/242ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)
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الرهينة عنده بل أكرمه وأطلقه من حمبسه، ووصل مخارويه أخالقا كريمة ح  مل يقتل ولده 

 .(1)عىل هنر دجلة يف املوصل« َبَلد» بجيشه إىل قرية

وانقلب احلال، فصار إسحا  مواليا خلامرويه وصار ابن أيب الساج عدوا هلام، هلذا قاد 

ة إسحا  جيشا حلرب ابن أيب الساج فالتقاه عند تكريت، ورغم أن جيش إسحا  كان عرش

أضعاف جيش ابن أيب الساج الذي مل يكن معه إال أللا فارس إال أنه ُهِزم أمام ابن أيب الساج 

هزيمة ُمنكرة، فانقلب احلال وسعى ابن أيب الساج يف مطاردة إسحا ، وراسل املوفق هذه 

املرة ليغري والءه للخالفة مرة أخرى، لكنه ُمني هبزيمة ملاجئة، انسحب بعدها إىل املوصل ثم 

إىل بغداد، وهناك جعله املوفق أمريا عىل أذربيجان، وبقيت اجلزيرة اللراتية حتت حكم 

 .(2)إسحا  بن كنداج

واستطاع مخارويه كسب يازمان، الوايل عىل ثغر طرسوس، إىل صله بام أهداه له من 

 –(، لكنه يف نلس العام فقد قائدا عسكريا كبريا ها277ا موال والتحف والذهب الكثري )
 .(4)انحاز إىل اخلالفة وقدم إىل بغداد بجيش كبري -(3) رواية: جمموعة من رجال دولتهويف

وعىل ما كان يف هذه اللرتة من عداء وحروب ب  اخلالفة والدولة الطولونية فإن اللصل 

القادم يف هذه العالقة، والذي سيكون ب  اخلليلة املعتضد ومخارويه كان خريا مما كان ب  

 آبائهام.

مل يكن عمرو بن الليث الصلار الذي آلت إليه أمور الصلاري  كأخيه يف القوة واملهابة، 

كام كان أخوه أقرب إىل البطش  ،كان قويا ومهيبا ال ريب لكنه أقرب إىل السياسة والعقل

ن اجلواسيس وكان يسيطر عىل أتباعه بشبكة م ،«عظيم السياسة» واحلرب، بل يوصف بأنه

قائمة عىل العبيد واملامليك واخلدم الذين ُيكثر من رشائهم ثم يربيهم ثم هيدهيم  تباعه وجيعل 

                                                 
 .2/22ابن شداد: ا عال  اخلطرية ، و6/252ا ثري: الكامل يف التاريخ  ابن (1)

 .2/21ابن شداد: ا عال  اخلطرية ، و6/254ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .11/67ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

عديم: زبدة احللب ، وابن ال6/262، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/512الطربي: تاريخ الطربي  (4)
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هلم رواتب رسية لينقلوا له أخبار قادته، فكانت تصل إليه ا خبار وال يدري أصحابه كيف 

له  تصل، فصاروا أكثر هيبة وخشية له بل كان أحدهم  شاه وهو وحده، فبمثل هذا متت

 .(1)السيطرة عىل أتباعه

ورغم أن الصلو قد غشى العالقة ب  اخلالفة العباسية والدولة الصلارية بعد وفاة 

يعقوب بن الليث، إال أن البالد مل تصُف لعمرو بن الليث، إذ كثر املتمردون عليه يف خراسان 

( ها271)شوال وما حوهلا، ثم انقلبت عليه اخلالفة أيضا بعد مخس سنوات، وبالتحديد يف 

حيث مجع اخلليلة حجاج خراسان وأعلمهم أنه عزل عمرو بن الليث وكتب بذلك إىل البالد 

، ويسو  املؤرخون يف أسباب هذا االنقالب أمورا عدة؛ منها أن (2)وأمر بلعنه عىل املنابر

ر ما وخشيت دائام من قوة الصلاري  التي قد تدفعهم لتكرا ،اخلالفة مل تطمئن أبدا إىل عمرو

فانتهزت وصول شكايات من اخلراساني  الذين تأفلوا من التعامل  ،(3)فعله يعقوب من قبل

العسكري اخلشن للصلاري  ومن نقلهم حارضة احلكم إىل سجستان بدال من خراسان، 

واستطاع اجليش حتقيق نرص كبري عىل  ،. فقررت عزله وأرسلت جيشا حلربه(4)وغري هذا

( حتى أصيب قائد اجليش وُأرِس منهم ثالثة آالف ها271ع ا ول ربي 12عمرو بن الليث )

 .(5)بخالف الغنائم الكثرية

كانت اخلالفة يف بغداد تواجه الصلاري  عىل أكثر من جبهة: تدعم املتمردين عىل 

حكمهم يف أنحاء خراسان، ويكلي إعالن العزل ليكون رشعية لكل متمرد عىل الصلاري ، 

ء حتقيق نتائج مؤثرة واالستيالء عىل حوارض مهمة كمرو ونيسابور. وقد استطاع بعض هؤال

واجلبهة ا خرى من خالل الساماني  الذين حيكمون بالد ما وراء النهر منذ أن جعلت 

اخلالفة بالد ما وراء النهر منطقة إدارية منلصلة تتبعها مبارشة، وذلك منذ عهد يعقوب 

 أن تتبع هذه البالد إداريا سلطة وايل خراسان. الصلار، وليس كام كان احلال يف املايض

                                                 
 .422، 6/422ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/244، وابن اجلوزي: املنتظم 5/512الطربي: تاريخ الطربي  (2)

6/241. 

 .54نظام امللك: سياست نامه ص (2)
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( بل أعدت جيشا آخر قاده هذه ها271ثم اجلبهة العسكرية، إذ مل تكتف اخلالفة بنرص )

( ولكن عمرو بن الليث مل يواجهه وفضل االنسحاب ومل ينته ها274املرة املوفق بنلسه )

، وانتهت أيام (1)كرمان وسجستان ا مر إىل نتيجة حاسمة إذ مل يستطع املوفق االستيالء عىل

هو –اخلليلة املعتمد والوضع متوتر مضطرب مع عمرو بن الليث الذي مل يبق يف عمر دولته 

 كثريا، مما سيأيت الكالم عنه فيام بعد. -اآلخر

أسيسه الدولة الزيدية ذكرنا فيام سبق قصة استيالء احلسن بن زيد العلوي عىل طربستان وت

فيها، ومنذ هذه اللحظة والعالقة ب  اخلالفة العباسية والدولة الزيدية عالقة عداء، فاخلالف 

املذهبي ب  الزيدية )شيعة( والعباسية )سنة( يزيد من عمق اخلالف السيايس، كام أن اضطراب 

زيد بال فائدة، إذ مل  أحوال اخلالفة عسكريا جعل انتصارات اجليوش العباسية عىل احلسن بن

تستطع اخلالفة أن تتابعها حتى القضاء النهائي عليها، وقد استمر ذلك منذ عهد املستع  وحتى 

عهد املعتمد، فلي ظل اللوىض التي عانت منها اخلالفة باستبداد ا تراك ظل احلسن بن زيد 

ن اخلالفة ما أمكنها يف يتوسع حتى هاجم جرجان والري ومها التابعان إلقليم خراسان، ومل تتوا

بعث اجليوش إليه ال سيام عندما خرج من طربستان إىل الري وجرجان أول عهد املعتمد، لكن 

 النصيب ا كرب يف مواجهته كان واقعا عىل عاتق الطاهري  حكام خراسان.

ومع ضعف حكم الطاهري  وظهور الصلاري ، كان يعقوب الصلار يريد خطب ود اخلالفة 

كام هيمه إهناء أمر منافسيه، وقد دخلت الدولة الزيدية عىل خط املواجهة معه ح  أجارت  من ناحية

منافسه عبد اهلل السجزي ما جعل يعقوب يشن عليها حربا اقتحم فيها حوارضهم وأنزل هبم هزيمة 

هائلة كام مر بنا من قبل، لكن وعورة اجلبال حلظت للدولة الزيدية حصانة أمدت يف عمرها سن  

 عددا، ورجع يعقوب بخسارة أنزلتها به زالزل وثلوج أضعلت جيشه املنترص.

كانت السياسة املتبعة هي أن حيارب احلسن بن زيد ما أمكنه احلرب، فإن هامجه جيش 

حب إىل أقي اجلبال إىل أرض الديلم ثم يعود ح  سقوي كبري ال يستطيع صده فإنه ين

ال يواجهه خصم يستطيع أن يستبقي جيوشه يف ا رض تنسحب القوة املهامجة، وقد شاء اهلل أ
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مضطرا لالنسحاب بقواته الرئيسية لظروفه الداخلية،  لتي استحوذ عليها، بل يكون العدوا

هكذا كانت اخلالفة العباسية ح  أرسلت جيوشها بقيادة مللح وموسى بن بغا، وهكذا كان 

اجليوش الكبرية يف املنطقة للحلاظ  الصلار، كلهم مل يكن من أهدافهم أو يف قدرهتم إبقاء

 عليها أو مطادرة احلسن بن زيد حتى القضاء املربم.

واستمرت الدولة الزيدية حمتلظة بوجودها وسيطرهتا يف طربستان حتى تويف إمامها 

بعد أن حكم دولته أكثر من تسعة عرش عاما، بذل » (ها272ومؤسسها احلسن بن زيد )

الدولة من جهد يف توطيد وبناء رصح دولته والذود عنها ضد  خالهلا ما يبذله عادة مؤسسو

 .(1)«ا عداء وحماولة توسيع رقعتها وتقوية شأهنا

 ظهور القرامطة واإلمساعيلية

( بدأ ظهور القرامطة إىل العلن بعد أعوام من العمل الرسي، ولكي نعرف ها272يف )

 أصل القرامطة ينبغي أن نعود قليال إىل اخللف..

وأمرهم آخذ يف املزيد من  ظهر االنحراف يف الشيعة يف عهد عيل بن أيب طالب منذ أن 

ا وأصنافا، فمنهم الزيدية ومنهم اإلمامية االثنا عرشية  االنحراف والضالل، وصاروا فَِرق 

ومنهم اإلسامعيلية، فأكثرهم ضالال وكلرا اإلسامعيلية ثم االثنا عرشية، وكانت طريقتهم 

ص جترهم إىل املغاالة يف املبادئ وا فكار، وصارت الشيعة غطاء لكل من املغالية يف ا شخا

أراد رضب وتلتيت احلالة اإلسالمية من الشعوبي  اللرس الذين ذهب العرب واملسلمون 

بدولتهم وملكهم، وكذلك من اليهود الذين أرادوا أن ُيلسدوا اإلسالم كام استطاعوا إفساد 

،  هذا منذ عبد اهلل بن سبأ الذي أقام اللتنة زمان عثامن املسيحية من قبل، وقد بدأوا يف

فترسبت إىل فر  الشيعة أفكار جموسية وهيودية وأدى ترسيخها واالستنباط منها والتلريع 

 عنها إىل اعتنا  الكلر، أو أن الكلر وأهله كانوا يتخذون  نلسهم غطاء من التشيع!

 إماما هم: عيل بن أيب طالب، ثم ابنه احلسن يرى اإلمامية االثنا عرشية أن هلم اثنا عرش

بن عيل، ثم ابنه احلس  بن عيل، ثم ابنه عيل زين العابدين، ثم ابنه حممد )الباقر(، ثم ابنه 

جعلر )الصاد (، ثم ابنه موسى )الكاظم(، ثم ابنه عيّل )الرضا(، ثم ابنه حممد )اجلواد(، ثم 
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ري(، ثم ابنه حممد )املهدي(.. ويؤمن الشيعة ابنه عيل )اهلادي(، ثم ابنه احلسن )العسك

اإلمامية بأن حممدا هذا قد دخل رسدابا فاختلى فيه وأنه سيعود ليمأل ا رض عدال كام ُملِئَت 

ل اهلل فرجه الرشيف» :جورا، ويذكرونه قائل  وعند التحقيق العلمي ينشأ اخلالف  ،«َعجَّ

 أن الطلل قد مات صغريا؟ حول هل أنجب احلسن العسكري طلال من ا ساس؟ أم

اقنا اآلن أن الشيعة اإلسامعيلية يتلقون يف ترتيب ا ئمة حتى جعلر الصاد ، ياملهم يف س

ويرون بأن اإلمامة ال تذهب إىل موسى الكاظم بل إىل أخيه ا كرب إسامعيل بن جعلر 

ىل ابنه ا كرب ن إسامعيل قد مات يف حياة أبيه فهم يقولون بانتقال اإلمامة إإالصاد ، وحيث 

 .(1)حممد بن إسامعيل بن جعلر الصاد 

ومن حممد هذا بدأت الدعوة اإلسامعيلية، وإذا جتاوزنا عن اخلالفات ب  املرويات وهي 

فإذا كان الرواة  تللون يف رواية ما تم علنا فكيف بام تم رسا،  ،ليست بالقليلة بطبيعة احلال

 العام فقد جرى ا مر كالتايل:إذا جتاوزنا اخلالفات وأمسكنا يف اخلط 

بدأ اللاريس عبد اهلل بن ميمون القداح يف تكوين مجاعة حول حممد بن إسامعيل 

الصاد ، وكان واسع العلم با ديان واملذاهب، فكان يدخل إىل ا نصار كلٌّ بام يناسبه، 

وحتت غطاء الدعوة لإلمام من آل البيت وإعادة احلق هلم والقصاص ممن ظلمهم 

انية قديمة، نعباسي ( بدأ ينرش أفكاره الكلرية التي هي خليط من فلسلات فارسية ويو)ال

لكن اللكرة ا خطر التي وضعها هو الزعم بأن آيات القرآن هلا ظاهر وباطن، أي فهم ظاهر 

يلهمه الناس، وفهم آخر باطن ال يلهمه غري ا ئمة، وكان هذا باب رش كبري وأدى لنشوء 

، كذلك ابتدع (2)كات هدامة كان هلا أسوأ ا ثر يف التاريخ اإلسالميمذاهب فكرية وحر

القول بأن ا ئمة سبعة: ستة صامتون والسابع هو الناطق، وأن ا ئمة نوعان: أئمة مستورون 

)وهم احلقيقيون( وبجوارهم أئمة مستودعون )وهم الدعاة إىل اإلمام( وهبذا صار القداح 

 م احلقيقي حممد بن إسامعيل بن جعلر الصاد .   إماما مستودعا إىل جانب اإلما

                                                 
 .1/111الشهرستا : امللل والنحل  (1)

ساس دين الباطنية َكاُنوا من أن الَّذين وضُعوا أصحاب التواريخ أكر ذ»يقول عبد القاهر البغدادي:  (2)

اَلد املرَُجوس َوَكاُنوا مائل   سالفهم َومل جيرسوا عىل إِظرَهاره خوف ا من سيوف املرُسلم  َفوضع أىل دين إَأور

َباطِن أا غامل ِمنرُهم  ِصيل إساسا من قبلَها ِمنرُهم َصار ىف الر آن َوسنَن ديان املرَ أىل َتلر ُقرر ُجوس وتأولوا آَيات الر
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والكالم يف بيان أفكارهم يطول، ولكننا نأيت بخالصته من عند اإلمام ابن اجلوزي إذ 

اإلسالم  الباطنية قوم تسرتوا باإلسالم ومالوا إىَِل الرفض وعقائدهم وأعامهلم تباين»يقول: 

والعبادات وإنكار البعث ولكنهم ال  باملرة فمحصول قوهلم تعطيل الصانع وإبطال النبوة

والدين َصِحيح اهلل حق وأن حممدا َرُسول  اهلليظهرون َهَذا يِف أول أمرهم بل يزعمون أن 

لكنهم يقولون لذلك رس غري ظاهر َوَقدر تالعب هبم إبليس فبالغ وحسن هلم مذاهب خمتللة 

ل الباطنية: سموا بذلك  هن م يدعون أن لظواهر القرآن وهلم ثامنية أسامء. االسم ا َوَّ

هنا بصورهتا توهم اجلهال أوا حاديث بواطن جتري من الظواهر جمرى اللب من القرش و

صورا حلية وهي عند العقالء رموز وإشارات إىَِل حقائق خلية وأن من تقاعد عقله من 

التي  الغوص َعىَل اخللايا وا رسار والبواطن وا غوار وقنع بظواهرها كان حتت ا غالل

 .(1)«هي تكليلات الرشع ومن ارتقى إىَِل علم الباطن انحط عنه التكليف واسرتاح من أعبائه

كانت البداية من موطنه با هواز، وانضم إليه حس  ا هوازي، ثم انتقلت الدعوة إىل 

ل الذين يعانون من واقع  البرصة حيث استلاد من جتربة صاحب الزنج يف االستكثار من الُعامَّ

َية» تصادي صعب، عىل أن وايل البرصة انتبه لدعوهتام فهربا منه إىلاق بالقرب من « َسَلمر

الالذقية يف الشام، وهناك بدأ وضع اهليكل للتنظيم ومراتبه وما إىل ذلك، ومن هناك بدأ يف 

 إرسال الدعاة إىل ا قطار ا خرى.

وفة عىل طول تار ها ذهب احلس  ا هوازي إىل العرا ، الكوفة وما حوهلا، حيث الك

هواها مع العلوي  وآل البيت، وتعرف هناك عىل رجل خطري.. ذلك هو محدان املعروف 

من اإلخالص واملوهبة ما جعل احلس  ا هوازي يعهد إليه « قرمط» إذ أبدى ،«قرمط»با

 برئاسة الدعوة قبل أن يموت.

ن عند حسن الظن به، فاستطاع االستكثار من ا نص« قرمط» وكان ار وا تباع، وكوَّ

مجاعات يف اليمن ويف رش  اجلزيرة العربية يف منطقة ا حساء، وحاول التحالف مع صاحب 

الزنج إال أن آراءمها مل تتلق فاختللا، لكن اخلطورة ماثلة يف أن أنصاره قد بلغوا مائة ألف يف 

 فكان من فضل اهلل عىل ا مة أن اختللا. (2)ذلك الوقت

                                                 
 . 12، 11ابن اجلوزي: تلبيس إبليس ص (1)

 .6/266ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)



 عصر سيطرة الرتك: الباب الثالث   

 

121 

ٍع هلم باعتبارها دار هجرة (1)(ها276التسلح عام ) بدأ القرامطة يف ، واختذوا منطقَة جَتَمُّ

(، ها277قرب الكوفة فنزهلا الكثري من الرجال والنساء املستجيبون للدعوة )« مهام باد» يف

ونريد أن نمنَّ عىل » عليها امكتوب (2)«دين النور» واختذوا أعالما بيضاء بزعم أن دينهم هو

عِ  وكان أول حترك علني هلم  ،«لوا يف ا رض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارث الذين اسُتضر

( يف منطقة سواد الكوفة، ومن هنا بدأت قصة فصوهلا دامية أليمة عاشتها ا مة ها272)

 اإلسالمية أعواما عديدة!

ويتأسف ابن كثري عىل نشوء هذه احلركات واملذاهب يف دار اإلسالم، ويرى بنظرته 

ضعف اخلليلة وتالعب الرتك بمنصب اخلالفة واستيالئهم عىل » كل هذا عائد إىلالثاقبة أن 

 .(3)«مرالبالد وتشتت ا 

ومع تقدم ا يام تتطور ا فكار مع تطور القوة والتأثري، وسيظهر من القرامطة الكلر 

 البواح الرصيح..

 وفاة املوفق

د وهو ُمصاب بمرض ( من غزوة، فدخل بغداها272املحرم عاد املوفق إىل بغداد )

النقرس، فام زال جسده يتضخم ويزيد عليه املرض حتى صار ال يستطيع محله إال عرشون 

 ( وهو يف التاسعة وا ربع  من عمره.ها272صلر  22رجال، ثم تويف )

وقد أفاض املؤرخون يف مدحه بام كان له من جليل ا عامل كالقضاء عىل الزنج 

اخلالفة وإعادهتا إىل عهد قوهتا من بعد ما حتكم هبا ا تراك  ومواجهة الصلاري  وتثبيت أمر

 وجعلوا اخلليلة ألعوبة.

كان غزير العقل حسن » وذكر أنه ،«اهلل حسام االسالم ونارص دين»باوصله ابن كثري 

دب والنسب وكان عاملا با  ،التدبري جيلس للمظامل وعنده القضاة فينصف املظلوم من الظامل

 .(4)«امللك وغري ذلك، وله حماسن ومآثر كثرية جداواللقه وسياسة 
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 وفاة اخلليفة املعتمد

ملا ُتويف املوفق استقر ا مر عىل تنصيب ابنه أيب العباس يف مكانه، فُخطِب له عىل املنابر، 

  «.املعتضد باهلل» وصار يتوىل ما كان يتواله أبوه من السلطات، واختذ لقب

بعد امللوض إىل اهلل جعلر بن املعتمد، لكن املعتضد فيام  كان املوفق ويل العهد الثا  من

يبدو مل ُيِرد أن يكرر جتربة أبيه يف أن تكون له السلطة اللعلية مع وجود خليلة اسمي قد 

يسبب املشكالت أو يكون غرضا حُتاك باسمه املؤامرات كام كان حال املعتمد مع ابن طولون، 

( قبل أن يموت أبوه ها271إىل اهلل )أواخر املحرم  فاستقل هو بوالية العهد وخلع امللوض

 املوفق، فلذا كان املعتضد هو ويل العهد الوحيد.  

( يف ها271رجب  11ثم مل متض ستة أشهر عىل وفاة املوفق حتى ُتويف املعتمد عىل اهلل )

اخلمس  من عمره بعد خالفة اسمية ظلت ثالثا وعرشين سنة انرصف فيها إىل الشهوات 

 .لذات بينام محل املوفق ثم ابنه تكاليلها عىل احلقيقةوامل

 ظهور الدولة السامانية

، لكن بالد ما وراء النهريف الدولة السامانية ( ها261عهد املعتمد عىل اهلل )قامت يف 

 قصة الساماني  تبدأ قبل هذا التوقيت بنحو قرن ونصف من الزمان..

وايل خراسان –يد أسد بن عبد اهلل القرسي  أسلم سامان خداه جد ا رسة السامانية عىل

الذي دعمه وساعده ضد خصومه الذين  -يف عهد اخلليلة ا موي هشام بن عبد امللك

 .«أسد» طردوه من بلخ فأعاده إليها، وح  أنجب سامان ولدا سامه

ثم مضت ا يام وبلغ أبناء أسد ا ربعة مكانة عالية لدى اخلليلة املأمون الذي عينهم 

بن أسد عىل الشاش  يىوحي نوح بن أسد عىل سمرقند،ة عىل حوارض ما وراء النهر، فكان وال

فكان هذا أول متكن  وأمحد بن أسد عىل فرغانة،، وأرشوسنة، وإلياس بن أسد عىل هراة

 .(1)ا رسة السامانية يف تلك املناطق

د ما وراء النهر كلها ثم مضت ا يام حتى وىلَّ اخلليلُة املعتمُد نرَص بن أمحد بن أسد بال

وأغلب الظن أن هذا كان جزءا من مقاومة توسع يعقوب بن الليث  .ها(261)رمضان 
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الصلار باختاذ حليف للخالفة يف ظهر يعقوب، إذ هبذه التولية تم فصل ما وراء النهر من 

ة التبعية اإلدارية خلراسان، ووضعها عىل قدم املساواة مع إقليم خراسان الذي يع  اخلليل

 واليها.
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أقام نرص بن أمحد الساما  إخوته والة عىل بالد ما وراء النهر، فرتسخ نلوذ الساماني ، 

وقامت باللعل الدولة السامانية! التي كانت كالطاهري  يف خراسان وا غالبة يف إفريقية 

عىل مذهب أهل السنة،  )تونس( عىل الوالء التام للخالفة العباسية، وكانت الدولة السامانية

وقامت بدور هائل يف بالد ما وراء النهر، باجلهاد ضد ا تراك الذين يلوهنم يف الشامل 

والرش ، ويف إقامة دولة قوية وهنضة زاهرة بتلك ا نحاء، ويف مساعدة اخلالفة العباسية 

 أحيانا يف منطقة خراسان وسجستان وما إليها.

اإلسالم العلمية والثقافية، وهبا واحدة من  وكانت عاصمتهم بخارى إحدى حوارض

أكرب مكتبات العامل اإلسالمي، لكن السلبية اهلائلة التي حدثت هو أن الدولة مل حتتضن اللغة 

العربية كلغة وحيدة بل ُأعيد بعث اللغة اللارسية وثقافتها، وكان هذا بدء النهاية لعروبة هذه 

غة العربية بالكامل حلساب اللارسية وثقافتها ا نحاء والتي وصلت إىل انتهاء وجود الل

وغريها من اللغات املحلية بعد قرون، بكل ما هلذا من تأثريات سلبية مروعة عىل التاريخ 

 . (1)والرتاث العريب واإلسالمي يف هذه املناطق

حتى  دامت قرابة مائة وسبع  سنةأهنا أي  ها221حتى سنة وقد ظلت الدولة السامانية 

يد الغزنوي  والقاراخاني ، وسيكون لقصتها فصول أخرى ستأيت يف رحلتنا  سقطت عىل

 الستعراض تاريخ اخلالفة العباسية.

* * * 

 

                                                 
للمناطق التي  يكلي للتدليل عىل هذا أن تراث وتاريخ هذه املناطق يكاد يكون يف حكم املجهول بالنسبة (1)

ظلت حمتلظة باللغة والثقافة العربية، فعىل رغم اختلاء ا ندلس من رقعة اإلسالم منذ مخسة قرون إال أن 

تار ها العريب اإلسالمي معروف إىل درجة ُمرضية، بينام مل  تف اإلسالم من بالد اهلند وإيران ووسط 

 ل إذا ما قورن با ندلس مثال!آسيا والقوقاز ورغم ذلك يعترب تار ها يف حكم املجهو
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 املعتضد باهلل

  

 هـ( 166هـ حتى ربيع آخر  116)من رجب  

معتدل القامة، خطه الشيب، يف مقدم حليته طول،  ،نحيف اجلسم ،أسمراملعتضد كان 

  اء.ويف رأسه شامة بيض

( وهو يف السادسة والثالث  من عمره، وعىل رغم هذا العمر ها271رجب  22صار خليلة )

غري الكبري إال أن تار ه الكبري يف حماربة الزنج وما أبداه من بطوالت فيها ويف غريها، جعلت له 

ر من رصيدا كبريا لدى الناس، ولدى اجليش أيضا، فمن املؤكد أنه صار حمبوبا وله أتباع وأنصا

 العسكري ، وقد بدا هذا بأوضح ما يكون عندما حبسه أبوه املوفق كام ذكرنا فيام سبق.

*** 

ورث املعتضد خالفة يف ظروف صعبة، ال شك أهنا أفضل كثريا من تلك التي ورثها 

أبوه قبل ربع قرن، لكن ما زالت اخلالفة تعا  من اضطراب أمر الرش  الذي يتوزع فعليا ب  

ليث يف سجستان وخراسان، وحممد بن زيد العلوي يف طربستان، ثم بزو، دولة عمرو بن ال

زيدية أخرى يف اليمن، والقرامطة يف رش  اجلزيرة العربية، وحركات اخلوارج وا عراب يف 

املوصل واجلزيرة اللراتية، والدولة الطولونية يف الشام ومرص. ومتثل اللار  يف أن أمر اخلالفة 

تقر عىل خالف احلال الذي كان قبل ربع قرن، وصار اخلليلة مهابا قويا يف عاصمتها قد اس

 واجلند وقادهتم خاضعون له وال يلكرون وال جيرؤون عىل خلعه أو قتله. 

ومع بداية عهد املعتضد بدأت الرسائل تصله من عمرو بن الليث الصلار يف املرش ، 

 فتح صلحة جديدة من ومخارويه بن أمحد بن طولون يف مرص، ختطب وده وترغب يف

العالقات مع اخلالفة واكتساب رشعية وجودها وإهناء التوتر الذي كان قائام يف عهد أبيه 

املوفق، وسنستعرض تطور العالقات مع هذه الدول يف حينه، ولكننا نبدأ اآلن بمشهد 

 اخلالفة يف بغداد فنستعرض سياسة املعتضد وطريقته يف احلكم وتدبري أمر امللك.
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 ة املعتضد وإصالحاتهسياس

استغلظ أمر اخلالفة واستوى عىل سوقه يف عهد املعتضد، ومل يعد للطبقة العسكرية نلوذ 

يتطلع أن ينافس أو يقاوم نلوذ اخلالفة، وال أدل عىل هذا من أن املعتضد قبض عىل كبري الرتك 

ال » ، والرتك(1)( فحبسه مقيدا وصادر أمواله وأمالكهها222بكتمر بن طاشتمر )ربيع ا ول 

 .(2)«حيركون ساكنا رهبة منه وهيبة له

ويعترب هذا اإلنجاز وحده من أهم إنجازات اخلالفة العباسية، ثم أضيف إىل سجل 

 املعتضد إنجازات أخرى يف باب السياسة والتدبري منها:

ل  واملشعوذين وقصصهم، يف أزمان االضطرابات واللتن تروج ب  الناس ِحيَل الدجا

وقدراهتم وكراماهتم، ويف ظل دولة حملوفة باملخاطر كالدولة العباسية يف ذلك الوقت قرر 

واملنجم   (3)قيةرُ اص والطُ صَّ من القَ  ان أحد  كَّ مَ أن ال يُ » (ها271املعتضد يف بداية واليته )

املشعوذون قد بلغوا وكان أولئك  ،«ومن أشبههم من اجللوس يف املساجد وال يف الطرقات

( تنبأوا بأن أكثر البالد ستغر  يف زمن ها224من التأثري حدا كبريا ب  العامة، فلي عام )

هم حتى حدثت ؤالشتاء من كثرة ا مطار، وزادوا يف التأكيد عىل هذا واجتمعت عليهم آرا

اهلل فكان من العامة إىل اجلبال والكهوف خوفا من املطر والغر ، ثم أخزاهم  ححاالت نزو

عاما شحيح املطر حتى أجدبت ا رض ومل ينبت الزرع وصىل الناس صلوات االستسقاء 

اص ونحوهم كثريا، فشدد املعتضد يف هنيه عن االجتامع أو االستامع للمنجم  والُقصَّ
(4) . 

وتالزم قرار منع املنجم  واملشعوذين مع قرار آخر استهدف فيام يبدو توحيد اجلبهة 

القضاء عىل املنازعات واملخاصامت واجلداالت التي ال طائل من ورائها، والتي الداخلية و

تباع كتب الكالم  الأن » كانت با صل خالفات يف كتب الللسلة واجلدال، فأمر املعتضد

وللقرار أبعاد أخرى كذلك فال شك أن فعال كهذا قد أرىض  ،«والللسلة واجلدل ب  الناس

                                                 
 .5/611الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .15د. شوقي ضيف: العرص العبايس الثا  ص (2)

 الطرقية: أصحاب الطر  الصوفية ومن يكتبون ا حجبة واحلُروز وما إىل ذلك. (2)

 .12/272ابن اجلوزي: املنتظم  (4)
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وهم بال شك رصيد ال غنى عنه . (1)ن حياربون الكالم والللسلةاللقهاء وعامة املتدين  مم

  ي سلطان يف بداية عهده، ال سيام إن ورث ملكا تتناوشه اضطرابات يف الرش  والغرب.

( بكللة عرشين ألف دينار، فأضاف إليه ها222وأمر املعتضد بتوسيع جامع املنصور )

ضيلت هبذا مساحة كبرية إىل املسجد، يدل عىل ذلك أنه فتح أمه، فدار املنصور التي كانت أما

 .(2)بينهام سبعة عرش بابا

ل املعتضد ) كان يف ا صل قرص احلسن بن  الذي -( القرص احلسني ها222كام َحوَّ

التي ستكون مقر احلكم « دار اخلالفة» إىل -سهل صهر املأمون ووايل بغداد قبل ست  سنة

 -أو املعتمد عىل خالف الروايات–بغداد، وقد ُأعجب به فطلبه املعتضد املهيب اللاخر يف 

، فكان (3)من بوران بنت احلسن بن سهل فنزلت عنه بعد أن جهزته بكل أنواع امللاخر والزينة

 .(4)مدينة ملكية ذائعة الصيت والشهرة

 طقةوأمر املعتضد بإصالح طريق حلوان الذي كان يلقى الناس منه عنتا وشدة عند من

 .(5)بتكللة عرشين ألف دينار ،«عقبة حلوان»

( أصدر املعتضد قرارا يدل عىل تدينه وتقواه وعىل رفقه بالرعية ها222بعد عام ، ويف )

أيضا، فقد أمر بمنع االحتلال بعيد النريوز اللاريس الذي كان يوما شعبيا حيتلل به الناس، 

]عىل إيقاد النريان وصب املاء » اريس الذي كانت تقاليده يف هذا اليوموهو من الرتاث الل

                                                 
عىل املجتمع اإلسالمي، وقد ترسبت إليه من خالل  املذاهب الللسلية والكالمية هي با صل دخيلة (1)

ترمجات الرتاث اهلندي واللاريس والرومي، فانتقلت إىل املجال اإلسالمي فلسلات اهلند والص  

واليونان، وقد أثمر هذا إعجابا لدى كثريين بتلك الللسلات ونشأت هبا وحوهلا مذاهب وتيارات فكرية 

ر املحض إىل ما هو أقل من ذلك وحتى احلسن واجليد، فنشأت عديدة، وتراوحت أفكارها ب  الكل

 حوهلا رصاعات كثرية ال سيام فيام صادم اإلسالم وقواعده وأصوله.

 .1/122اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (2)

 .12/225، وابن اجلوزي: املنتظم 1/11اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (2)

 مالحق هذا اجلزء ملا تعرب عنه من فخامة ورفاهية ما بلغته اخلالفة وقد وضعنا وصلا لدار اخلالفة يف (4)

 العباسية آنذاك.

 .2/217، وابن العديم: بغية الطلب 12/224ابن اجلوزي: املنتظم  (5)
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فعال املجوس، ومنع من محل هدايا اللالح  إىل فعال املشاهبة   وغري ذلك من ااملارة[ 

ولكن إلغاء يوم شعبي ليس أمرا بسيطا وحيمل الناس عىل اهلياج واالعرتاض،  ،«املنقطع 

حزيران / يونيو( من كل عام، فُعِرف هذا  11االحتلال يوم )فقرر يف ذات الوقت أن يكون 

. عىل أن هذا القرار فشل وكان التقليد الشعبي أقوى من (1)«النريوز املعتضدي»بااليوم 

( فألغى قراره السابق، فعاد الناس ها224قرارات السلطنة فاضطر للعودة عنه بعد عام  )

 وتقاليده. إىل أشد ما كانوا يف االحتلال هبذا اليوم

وكان من القرارات اخلطرية التي حببت املعتضد إىل العامة أنه منع ما تأخذه الدولة من 

ديوان » ( فأبطل بذلكها222أموال املرياث التي تذهب إىل غري العصبة من ا رحام )

الذي كانت تذهب إليه هذه ا موال، وذلك نزوال عىل فتوى القايض أيب حازم « املواريث

الصحابة إال  ب اتلا  » بأن ذهاب ا موال إىل ا هل ولو من غري العصبة هوالذي رصح 

ووافقه عىل  ،«واحلالة هذه إىل بيت املال ]من املرياث[ َل َض ما فَ  دِ د برَ زيد بن ثابت فإنه تلرَّ 

، وهذا دليل عىل دين املعتضد ومراعاته اهلل يف أمر (2)بن أيب الشواربذلك القايض حممد 

 َأثَّر هذا عىل موارد الدولة من ا موال. الرعية وإن

نه مات ويف بيت إوكان املعتضد حريصا يف سياسة املال، ولذا وفر الكثري من ا موال حتى 

اع، فكان رفيقا هبم  ُيَقِدم هلم املساعدات »املال سبعة عرش مليون دينار، وكان مهتام بالزراعة والُزرَّ

منهم حتى بعد شهٍر من إنتاج حماصيلهم، لُيساعدهم عىل  العديدة، كام كان يؤِجل أخذ اخلراج

نت أحواهلم يف عهده حتسن ا ملحوظ ا  .(3)«حتس  أوضاعهم املالية واملعيشية؛ ولذلك حتسَّ

وهبذا الرفق بالرعية واحلرص عىل ا موال نجح املعتضد يف إصالح أحوال اخلالفة، 

ملا ويل اخلالفة كان بيت املال صلرا من املال )يف الرفق بالرعية( هلذه النية » يقول ابن كثري:

رض فسادا يف كل جهة، فلم يزل برأيه ا  حوال فاسدة، والعرب تعيث يفوكانت ا 

 .(4)«قاليم واآلفا  احوال يف سائر موال وصلحت ا وتسديده حتى كثرت ا 

                                                 
 .12/242، وابن اجلوزي: املنتظم 5/612الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .11/24والنهاية ، وابن كثري: البداية 12/262ابن اجلوزي: املنتظم  (2)

 .167يوسف العش: تاريخ عرص اخلالفة العباسية ص (2)

 .124، 11/122ابن كثري: البداية والنهاية  (4)
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ليلة، وقد حاول أحدهم فلي دولة املعتضد مل يكن أحد فو  املحاسبة، حتى حاشية اخل

أن يتعاىل عىل خصمه يف جملس القضاء فنهره القايض يوسف بن  -من موايل اخلليلة–

فلم يرتدع، فتهدده القايض بالبيع عبدا وأن يعطي ثمنه للخليلة، ثم أجربه حاجب  (1)يعقوب

ب   له ما كان من القايض وبكى ااخلليلة عىل التساوي مع خصمه، فلام عاد إىل املعتضد شك

جزت بيعه وملا اسرتجعتك أبدا، فليس خصوصيتك واهلل لو باعك  » يديه، فقال اخلليلة:

 .(2)«ديانعندي تزيل مرتبة الرشع فإنه عمود السلطان وقوام ا 

لقد كان عدل املعتضد صنوان رفقه بالرعية، وكان أحيانا يوفق بينهام بذكاء سيايس 

–م فيه، يروي ابن اجلوزي عن عبد اهلل بن محدون واضح، وكان متلقدا  حوال الرعية ورأهي
بعسكره، وأنا  فجاز (3)يف بعض متصيداتهكان املعتضد » قال: -وهو من املقرب  من املعتضد

، فاستدعاه وسأله عن سبب صياحه، فقال: أخذ بعض (5)يف قراح قثاء (4)معه، فصاح ناطور

أنلس، فقال: هؤالء الذين أخذوا  طلبوهم فجاءوا بثالثةااجليش من القثاء شيئا. فقال: 

القثاء؟ فقال الناطور: نعم، فقيدهم يف احلال، وأمر بحبسهم، فلام كان من الغد أنلذهم إىل 

القراح، فُضب أعناقهم فيه، وسار، فأنكر الناس ذلك وحتدثوا به، ومضت عىل ذلك مدة 

لناس شيئا عرفني حتى ، هل يعيب اليلة فقال يل: يا أبا َعبرد اهللِ طويلة، فجلست أحادثه 

أزيله؟ قلت: كال يا أمري املؤمن ! فقال: أقسمت عليك بحيايت إال ما صدقتني. قلت: يا أمري 

َقاَل: واهلل ما هرقت دما منذ  .املؤمن ، وأنا آمن؟ َقاَل: نعم. قلت: إرساعك إىل سلك الدماء

: بحيايت ما يقولون؟ َقاَل: فأمسكت إمساك من ينكر عليه. فقال .وليت اخلالفة إال بحقه

َد بن الطيب، وكان خادمك، ومل يكن له جناية ظاهرة. َقاَل:  قلت: يقولون إنك قتلت َأمحر

يا هذا، أنا ابن عم صاحب الرشيعة صلوات اهلل عليه وسالمه،  :حلاد فقلت لهدعا  إىل اإل

                                                 
وهذا القايض هو حليد محاد بن زيد أحد ا عالم الكبار يف علم احلديث، وكان عليلا ُمهابا ورعا، قوي  (1)

 الشخصية.

 .12/124ابن اجلوزي: املنتظم  (2)

 حالت صيده.أي: ر (2)

 ناطور: خلري. (4)

 قثاء: اخِلَيار والقتة ونحومها. (5)
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 :فقال يل .سكوت من يريد الكالم تُّ كَ َس اآلن منتصب منصبه، فأحلد حتى أكون من؟ فَ  وأنا

يف وجهك كالم! فقلت: الناس ينقمون عليك أمر الثالثة ا نلس الذين قتلتهم يف القراح. 

وإنام كانوا لصوصا محلوا من موضع كذا وكذا،  ،فقال: واهلل ما كان أولئك الذين أخذوا القثاء

 ووافق ذلك أمر القثاء فأردت أن أصول عىل اجليش بأن من عاث من عسكري وأفسد يف هذا

وا عام فوقه، ولو أردت قتلهم لقتلتهم يف احلال، وإنام لُّ كُ القدر كانت هذه عقوبتي له، ليَ 

 .حبستهم وأمرت بإخراج اللصوص من غد مغط  الوجوه ليقال إهنم أصحاب القثاء

م العامة هذا؟ َقاَل: بإخراج القوم الذين أخذوا القثاء وإطالقي هلم يف هذه لَ عر فقلت: كيف تَ 

َقاَل: هاتوا القوم! فجاءوا هبم وقد تغريت حاهلم من احلبس والُضب، فقال: ما  الساعة، ثم

اللعل حتى أطلقكم؟ قالوا: نعم!  اأتتوبون من مثل هذ قصتكم؟ فقصوا عليه قصتهم، فقال:

فانترشت احلكاية  ،فأخذ عليهم التوبة، وخلع عليهم، وأمر بإطالقهم، ورد أرزاقهم عليهم

  .(1)«وزالت عنه التهمة

ويبدو أنه استوعب الدرس فاحتاط لنلسه فيام بعد، فقد أورد ابن اجلوزي أيضا أن 

ى بأسود قد أخذ عذقا من تِ أُ وهنى أحدا أن يأخذ من بستان أحد شيئا، فَ خرج يوما » املعتضد

فأمر بُضب عنقه، ثم التلت إىل أصحابه فقال: ويلكم تدرون ما تقول  ،هلَ مَّ ، فتأَ (2)برس

َيا أقسى قلبا العامة؟ قالوا: نر َلِيَلِة، َوال َأَقلَّ ِدين ا ِمنرُه،  َنَّ  ال! َقاَل: َيُقوُلوَن َما يِف الدُّ ِمنر َهَذا اخلر

َكَثُر: اجلامر(3)«ال َقطرَع يِف َثَمٍر َوال َكثَرٍ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِّي  ، فام ريض أن يقطع يف هذا حتى (4)، َوالر

ولكن يل معه خرب طريف، أستأمن هذا من عسكر  قتل، واهلل ما قتلت ا سود بسبب هذا!

الزنج إىل أيب املوفق، فخلع عليه ووصله، فرأيته يوما وقد نازع رجال يف يشء، فُضبه بلأس، 

فأهدر دم املقطوع اليد، وأطلق ا سود  ،فقطع يده فامت الرجل، فحمله الناس إىل أيب املوفق

متكن من قتل هذا ا سود وأنلذ حكم ليتألف الزنج بذلك اللعل، فاغتظت، وقلت: ترى أ

 .(5)«اهلل عز وجل فيه، فو اهلل ما وقعت عيني عليه إال يف هذه الساعة، فقتلته بذلك الرجل

                                                 
 .222، 12/227ابن اجلوزي: املنتظم  (1)

 برس: بلح. (2)

 ( وغريهم: وصححه ا لبا  وشعيب ا رنؤوط.1441(، والرتمذي )4222رواه أبو داود ) (2)

 اجلامر: قلب النخل، وقيل شحم النخل. (4)
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ومن عدله ورفقه أيضا ما ُروي من أنه ُرفع إليه خرب قوم جيتمعون وهيامجون نظام احلكم 

ن سليامن فقال: الرأي صلب قد تلاقم فسادهم، فرمى بالرقعة إىل وزيره عبيد اهلل ب» وأنه

بعضهم وإحرا  بعضهم! فقال: واهلل لقد بردت هليب غضبي بقسوتك هذه، ونقلتني إىل 

الل  من حيث أرشت باحلر ، وما علمت أنك تستجيز هذا يف دينك، أما علمت أن الرعية 

ال يقول ما وديعة اهلل عند سلطاهنا، وأن اهلل تعاىل سائله عنها؟ أما تدرى أن أحدا من الرعية 

يقول إال لظلم قد حلقه أو حلق جاره أو داهية قد نالته أو نالت صاحبه؟ ثّم َقاَل: سل عن 

القوم، فمن كان سّيئ احلال فصله من بيت املال، ومن كان  رجه هذا إىل البطر فخّوفه، 

 .(1)«فلعل فصلحت ا حوال

الوزير عبيد اهلل بن سليامن وبقدر ما كان املعتضد عظيام مهابا بقدر ما كان رفيقا، روى 

كنت يوما بحُضة املعتضد وخادم من خدمه بيده املذبة، فبينا هو يذب إذ رضب باملذبة » قال:

قلنسوة املعتضد، فسقطت فكدت أختلط إعظاما للحال، واملعتضد عىل حاله مل يتغري ومل ينكر 

ملذبة وال تنكر عليه بلعله، شيئا، ثم دعا غالما فقال له: هذا الغالم قد نعس فزد يف عدد خدم ا

َقاَل عبيد اهلل: فقبلت ا رض، وقلت: واهلل يا أمري املؤمن  ما سمعت بمثل هذا، وال ظننت 

أن حلام يسع مثله. ثم دعوت له. فقال: هل جيوز غري هذا؟ أنا أعلم أن هذا البائس لو دار يف 

املتعمد ال بالساهي خلده ما جرى لذهب عقله وتلف، وإنام ينبغي أن يلحق اإلنكار ب

 .(2)«والغالط

كنت مع موالي املعتضد يف بعض متصيداته، » وروى حاجبه خليف السمرقندي قال:

 وقد انقطع عن العسكر، وليس معه أحد غريي، فخرج علينا أسد، فقصدنا فقال يل املعتضد:

ا سد؟  يا خليف، أفيك خري؟ قلت: ال يا موالي! فقال: وال حتى متسك فريس وأنزل أنا إىل

فقلت: بىل! فنزل وأعطا  فرسه، وشد أطراف ثيابه يف منطقته، واستل سيله، ورمى القراب 

فأخذته، وأقبل يميش إىل ا سد، فطلبه ا سد، فح  قرب منه وثب ا سد عليه، فتلقاه  إىلَّ 

املعتضد بُضبة، فإذا يده قد طارت فتشاغل ا سد بالُضبة، فثناه بأخرى، فللق هامته فخر 

، وغمد السيف، وركب، ثم رصيعا، ودنا منه وقد تلف، فمسح السيف يف صوفة ورجع إىلَّ 
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عدنا إىل العسكر وصحبته إىل أن مات ما سمعته حيدث بحديث ا سد، وال علمت أنه للظ 

فيه بللظة، فلم أدر من أي يشء أعجب من شجاعته وشدته! أم قلة احتلاله بام صنع حتى 

 .(1)«ام عاتبني عىل ضني بنليسكتمه! أو من علوه عني، ف

وبأثر من سياسة املعتضد مع الرعية، نالحظ جهدا شعبيا يف عهده إلقامة املعروف 

والنهي عن املنكر عىل اخلليلة وأمرائها أنلسهم، وما كان يصل إليه يشء من هذا حتى جُييزه 

ه ويثني عىل فاعله، ومن ذلك أن رجال ُيدع ى أبو احلس  النوري وجد زورقا فيه مخر، وُيقرَّ

هنا مخر للخليلة املعتضد، فلم يمنعه هذا أن حيطم آنية اخلمر، فلام إوقال صاحب الزور  

فقال: ومن والك احلسبة ؟  أنا املحتسب. :ما أنت؟ فقالأخذته الرشطة إىل املعتضد سأله: 

ثم رفعها فقال: ما الذي محلك عىل فأطر  رأسه  فقال: الذي والك اخلالفة يا أمري املؤمن .

فسكت املعتضد ثم أقره عىل ما فعل وقال:  ما فعلت ؟ فقال: شلقة عليك لدفع الُضر عنك.

 .(2)اذهب فقد أطلقت يدك فغري ما أحببت أن تغريه من املنكر

وَسكِر أمري تركي فلام مرت به امرأة حسناء راودها عن نلسها، واستغاثت املرأة بالناس 

اولوا إنقاذها ولكنهم مل يستطيعوا أن يلعلوا شيئا أمام حراسة ا مري الذين رضبوهم الذين ح

ال سيام رجل خياط تزعم حماولة إنقاذ املرأة، فرجع اخلياط إىل بيته جرحيا ثم أهلمه اهلل أن يؤذن 

ذان اللجر، فجاءته فرقة من الرشطة من عند اخلليلة املعتضد فقبضوا أيف منتصف الليل كأنه 

أ من روعه وسأله: ع ما محلك عىل أن أذنت هذه الساعة، ليه وذهبوا به إىل املعتضد الذي َهدَّ

فحكى  وقد بقي من الليل أكثر مما مىض منه؟ فتغر بذلك الصائم واملسافر واملصيل وغريهم.

ا مري واملرأة، ثم أوصل  غضب غضبا شديدا، وأمر بإحضارله الرجل قصة ا مري الرتكي، ف

ىل زوجها يف حراسة ثقات منه وأمرهم أن يعلوا الزوج قصتها وأهنا معذورة ليعلو املرأة إ

ِقي  عنها، ثم أمر بُضب ا مري الرتكي كام رضب من أمروه باملعروف وهنوه عن املنكر، ثم ُألر

به يف هنر دجلة، وأمر اخلياط أنه إذا رأى شيئا فليدخل عليه يف أي وقت فإن منعه أحد من 

يف أي وقت، فصار هذا اخلياط واسطة كل مظلوم له حق عند أي رجل من احلرس فليؤذن 
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 . (1)ذانهأرجال الدولة الذين كانوا هيابونه و افون من 

 

لعن معاوية بن أيب سليان ( وقع املعتضد يف زلة كبرية، ذلك أنه عزم عىل ها224يف عام )

ن وهب، وكتب رسالة فيها ذم معاوية وابنه ، ومل يستمع لتحذير وزيره عبد اهلل بعىل املنابر

ما لبث يذكره  (2)وبني أمية ورميهم بكل نقيصة وذكر فيها أحاديث موضوعة، ولكن الوزير

وحياول إثناءه عن املوضوع حتى خوفه من أن هذا العمل قد يثري اجلامهري وحيلزهم نحو 

والعلويون أنلسهم سيتلاخرون االنضامم للعلوي  ملا يف الكتاب من مدح وثناء فيهم ال سيام 

بالكتاب ويستعملونه يف أغراضهم ضد العباسي  وإثباتا حلقهم يف اخلالفة، فعند ذلك أمسك 

 .(3)املعتضد عن عزمه خوفا من هتدد احلكم

 اخلالفة والدولة الطولونية

املعتضد يف إهناء النزاع ب   تالقت الرغبتان، رغبة مخارويه بن أمحد بن طولون ورغبة

هنم ليسوا دولة إالدولة العباسية والطولونية، ولقد كان هذا سهال فيام  ص الطولوني ، إذ 

دعوة كام هو احلال مع العلوي  واخلوارج، وليسوا من العرب فينافسون العباسي  عىل 

  يف خراسان والساماني  اخلالفة، وإنام يناسبهم أن يكونوا كا غالبة يف إفريقية والطاهري

فيام وراء النهر، دول تتمتع بحكم ذايت مع االنضواء حتت راية اخلالفة وربام دفع مبلغ من 

ا موال سنويا كدليل عىل هذا االنضواء وقياما بواجبها نحو السلطة املركزية.. كذلك مل يكن 

هام ثارات شخصية أو اخلالف ب  املوفق وابن طولون أكثر من اخلالف السيايس، فليس بين

 حروب طويلة.

(، وعرض ها271بادر مخارويه بإرسال اهلدايا والتحف إىل املعتضد أول توليه اخلالفة )

عىل املعتضد بنته قطر الندى لتتزوج من ابن املعتضد، وهبذا العرض أراد مخارويه توثيقا 

                                                 
 .122، 11/122ابن كثري: البداية والنهاية  (1)

ومل يكن ُيعرف عنه هذا، فكان  -يض اهلل عنهر–يذكر املؤرخون أن هذا الوزير كان ناصبيا، ويكلر عليا  (2)
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ضد، فتلقى املعتضد كل للروابط وإهناء للنزاع القديم وضامنة بأال  الف مخارويه عىل املعت

( باتلا  يقتيض ها222ربيع ا ول  25هذا باحللاوة واإلكرام، وعاد الوزير هبذه الرسالة )

دفع مائتي ألف دينار للخالفة عن السن  املاضية، وثالثامئة ألف دينار يف كل سنة، واختذ 

 .(1)املعتضد قطر الندى زوجة له بصدا  مليون درهم كدليل عىل مزيد من التكريم

 وبدأ مخارويه يف التجهيز ا سطوري لقطر الندى.. 

وقد فاضت كتب التاريخ بأنباء هذا الزفاف ا سطوري الذي صنعه مخارويه البنته قطر 

أن املعتضد قد يكون َقَصد إىل إفقار مخارويه وهو ما  (2)الندى، حتى لقد شك بعض املؤرخ 

هذا اإلرساف إنام هو لغرض التلاخر والتباهي وبقائه كأسطورة ونرى أن  ،نستبعده بال شك

 عىل مر التاريخ.

من كل لون وجنس إال محله معها، فكان من  (4)وال طرفة (3)خطرية» مل ُيبق مخارويه

يف كل ع  من التشبيك قرط  ،عليها قبة من ذهب مشبك ،مجلته: دكة أربع قطع من ذهب

مثله، وال  رَ يُ  ومحل معها ما مل... يمة، ومائة هون من ذهبمعلق فيه حبة جوهر ال يعرف هلا ق

وملا فر، مخارويه من جهاز ابنته أمر فبنى هلا عىل رأس كل مرحلة تنزل هبا قرص، ... يسمع به

فكانوا يسريون هبا سري الطلل يف املهد، فإذا وافت املنزل وجدت ... فيام ب  مرص وبغداد

قت فيه الستور، وأعد فيه كل ما يصلح ملثلها يف لِ إليه، وعُ قد فرش فيه مجيع ما حيتاج  اقرص  

حال اإلقامة، فكانت يف مسريها من مرص إىل بغداد عىل بعد الشقة، كأهنا يف قرص أبيها تنتقل 

 .(5)«من جملس إىل جملس

(، يف يوم من أيام بغداد، وكان الزفاف عىل ها221وصلت قطر الندى إىل بغداد )

                                                 
 .2/52، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 177الكندي: الوالة والقضاة ص (1)

 .2/52ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  (2)

 اخلطرية: اليشء النليس. (2)

 الطرفة: اليشء النادر. (4)
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(، وصلت العالقة ب  اخلالفة والدولة الطولونية وبدا أن ها222ربيع ا ول  5ملعتضد )ا

 الصلحة قد طويت وأن ا يام القادمة هي أيام اهلناء.

إال أن شهورا معدودة محلت جديدا غري متوقع، ذلك أن مخارويه بن أمحد بن طولون ُقتِل عىل 

وىل ا مر من بعده ابنه جيش، لكنه مل يكمل يف (، وتها222فراشه عىل يد بعض خدمه )ذي احلجة 

احلكم إال ستة أشهر ثم قتله أخوه هارون، وتوىل مكانه، وكان هذا بداية اضطراب الدولة 

 الطولونية، التي كانت قد بلغت شأوا عظيام، فانحدرت برسعة غري متوقعة إىل االهنيار.

خلالفة كل عام، فأقره املعتضد التزم هارون بن مخارويه بأداء مليون ونصف دينار إىل ا

عىل هذا، فتلر، هارون لتثبيت أمره يف الواليات التابعة له يف مرص والشام، ثم تنازل هارون 

( مقابل أن تقره اخلالفة عىل ما يف ها226عن واليات قنرسين والعواصم وسلمها للخالفة )

. وهذا يف حد ذاته (1)ارملكه من مرص والشام، وعىل أن يدفع هلا سنويا نحو نصف مليون دين

 دليل عىل ضعف الدولة الطولونية.

( توفيت قطر الندى بنت مخارويه، زوجة املعتضد، فكأن ُعرسها ها227يف العام التايل )

 كان ُعرس العالقة ب  اخلالفة ودولة أبيها، فلام انقىض الُعرس انقىض زماهنا!

 جبهة الروم

نهار، ويبقى الرصاع التار ي العميق ب  تنشب الرصاعات وختتلي، وتقوم املاملك وت

ا الدولت  قد تنشغل كل منهام بمشكلة لدهيا لكن تالدولة اإلسالمية والدولة البيزنطية، فكل

سوا من استعادة الشام ئالتناقض الرئييس يظل حاكام للعالقة بينهام، وعىل أن البيزنطي  قد ي

–تح القسطنطينية إال أن احلدود بينهام ال هتدأ ومرص، كام أن العباسي  مل يعودوا يلكرون يف ف
 حتى تشتعل مرة أخرى بعد ح . -لظرف طارئ

ويف تلك ا ثناء كانت جبهة الروم ما يزال يتوالها فعليا أمراء الدولة الطولونية عىل 

( ها222النحو الذي آل إليه احلال الذي ذكرناه يف عهد املعتمد، ويف بداية عهد املعتضد )

محد بن مها بقيادة أاحدإ -وهي املدينة التي متثل قاعدة اجلهاد–تان إىل طرسوس وصلت فرق

من جهة املعتضد،  بدر احلاممي ، وا خرى بقيادةمخارويه بن أمحد بن طولونمن جهة أبا 
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 .حتى بلغوا البلقسون، وغزوا يف أرض الروم ي أمري طرسوسلير جَ العُ وانضام إىل 

( فغزا املسلمون أرض الروم، وانترصوا بعد قتال ها221)وتكرر النجاح يف العام التايل 

 شديد دام اثني عرش يوما، وحصدوا غنائم كثرية.

ثم نزلت بالروم داهية أخرى، إذ شنَّ الصقالبة هجوما كبريا استطاعوا به حصار 

( ومل تكف قوات الروم لصد هجوم الصقالبة فاستعان االمرباطور بمن ها222القسطنطينية )

ا رسى املسلم ، فسلََّحهم وطلب منهم املعونة عىل الصقالبة، وال ندري ما هو عنده من 

املقابل حتديدا، ولكن يبدو أنه كان إطالقهم من احلبس، واستطاع ا رسى باللعل فك 

حصار الصقالبة وتشتيتهم، وظل املسلمون باللعل ُطَلقاء يف حكم البيزنطي ، حتى استشعر 

ا معهم من السالح فأمر بتلريقهم يف البالد، ومن هنا استنتجنا أن االمرباطور اخلوف منهم مل

املقابل كان إطالقهم من احلبس، وأهنم باللعل ظلوا هكذا إىل الدرجة التي خيش منهم ملك 

 الروم فلرقهم يف جمموعات ليكرس خطر اجتامعهم.

نقذ ( جرى فداء ا رسى ب  املسلم  والروم، فاستها222ويف نلس هذا العام )

  من الرجال والنساء والصبيان.ريأس 2524املسلمون 

وب  كل  -موىل املعتضد–( ب  راغب ها224ومع اهنيار الدولة الطولونية، جرى نزاع )

التابع  هلارون بن مخارويه، واندلعت فتنة يف طرسوس ثم –من أمحد بن طوغان ودميانة 

وبطبيعة احلال فإن تأثري ضعف  انتهت لصالح اجلانب القوي، وهو راغب موىل املعتضد،

الطولوني  كان واضحا يف طرسوس التي هي عىل أطراف الدولة، فرغب أهلها يف أن تكون 

تابعة للخالفة فطردوا عنها الوايل التابع للطولوني ، وذهب وفد منهم إىل املعتضد لتجتمع له 

 .(1)م املعتضُد ابَن اإلخشيدالقيادة العسكرية )القائد راغب( واملدنية )الوايل( فَوىلَّ عليه

« قرة» وأتى هذا الوضع بثامره عىل ثغر اجلهاد، إذ بدأ راغب يف فتح بعض املدن، فلتح

( فلتح كثريا من احلصون ها225( ونجح يف شن غزوة كبرية عىل الروم )ها224)رجب 

ة أخرى ، كام غزا ابن ا خشيد بأهل طرسوس غزو(2)وأرس كثريا من الروم، وعاد ظافرا ساملا

                                                 
 .6/212، ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/611الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .215، 6/214، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/625ي: تاريخ الطربي الطرب (2)
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 .(1)«ةفلتح اهلل عىل يديه وبلغ اسكندرون»

لكنه وضع مل يَدم إال قليال، إذ تويف ابن اإلخشيد وايل طرسوس يف العام التايل 

(، ويف ذات الوقت غضب املعتضد عىل راغب ونائبه وقبض عليهام، وصادر ها226)

الوايل بعد ابن –ابت ، وشن الروم هجوما كبريا عىل أنحاء طرسوس ومل يكن أبو ث(2)أمواهلام

(، ها227ته فلقي هزيمة سيئة ووقع يف أرس الروم )ربيع اآلخر ءعىل قدر كلا -اإلخشيد

 ووىلَّ أهل طرسوس واليا عليهم هو ابن ا عرايب.

–ثم زاد الوضع سوءا ح  دخل بعض أعيان طرسوس عىل خط النزاع ب  وصيف 
يف استعراضنا حلركات التمرد، وح  واملعتضد، وسنأيت لذكر ذلك  -مويل ابن أيب الساج

انترص املعتضد عىل وصيف َقَبَض عىل هؤالء ا عيان الذين انحازوا إىل وصيف، وتدخل 

بغرض تصلية حسابات قديمة مع أهل طرسوس، فأشار عىل املعتضد بإحرا   (3)أحد القادة

  هبا املسلمون يف مراكبهم، وكانت هذه املراكب قد أنلق عليها الكثري من ا موال ومما يستع

 يئ(، وكان هلذا أثر سها227حروب الروم يف البحر، وانخدع املعتضد هبذا فأمر بإحراقها )

وكرس ذلك يف أعضادهم وقوي به الروم وأمنوا أن يغزوا يف »عىل قوة املسلم  أمام الروم 

 .(5)، وكان من آثاره محلة رومية قوية ستأيت بعد أربع سنوات(4)«البحر

( بجيش ضخم عىل ها222كل هذه االختالالت يف طرسوس هجم الروم )ويف ظل 

وكان اهلجوم بريا وبحريا، فأوقعوا باملسلم  هزيمة كبرية قتلوا فيها كثريا  ،«الرقة» أنحاء

 .(6)من الذرية انحوا من مخسة عرش ألل  وأرسوا 

 وتلك عاقبة التلر !!

                                                 
 .6/215ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 وال تلصح املصادر التي ب  أيدينا عن سبب هذا. (2)

، وكان نائبا  محد بن طوغان أمري طرسوس من جهة «دميان الصوري»أو « دميانة»هذا القائد اسمه  (2)

إىل اهلزيمة، وقد انحاز أهل طرسوس إىل أن تكون  -موىل املعتضد–ي ، وانتهى نزاعه مع راغب الطولون

مدينتهم تابعة للخالفة ال للطولوني ، مما أرض بنلوذه وموقعه، وال شك أنه جرت عداوات شديدة بينه 

 وب  أهل طرسوس يف هذه ا ثناء.

 .6/422لكامل يف التاريخ ، وابن ا ثري: ا5/625الطربي: تاريخ الطربي  (4)

 .122د. عمر عبد السالم تدمري: لبنان من قيام الدولة العباسية وحتى سقوط الدولة اإلخشيدية ص (5)

 .11/16ابن كثري: البداية والنهاية  (6)
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 أحوال املشرق اإلسالمي

انتهى إىل ثالث ُقوى: عمرو بن الليث زعيم الصلاري  جرى احلال يف املرش  بحيث 

يتوىل سجستان وخراسان، وإسامعيل بن أمحد زعيم الساماني  حيكم بالد ما وراء النهر بعد 

وفاة أخيه نرص، وحممد بن زيد العلوي حيكم الدولة الزيدية يف طربستان خللا  خيه الذي 

 أسسها احلسن بن زيد!

د كرر سرية مخارويه بن أمحد بن طولون وأحب أن يلتح صلحة فأما عمرو بن الليث فق

جديدة مع اخلالفة فأرسل إىل املعتضد اهلدايا اللاخرة ليقره عىل إمارة خراسان، فقبل ذلك 

كرافع بن  (1)املعتضد، وتلر، عمرو بن الليث ملواجهة القادة املحلي  الذين متردوا عىل حكمه

 هرثمة وغريه.

القتهم مع اخلالفة حسنة وقوية، وهم يسوسون بالد ما وراء النهر، وأما السامانيون فع

إذا لزم ا مر وقد واجهوا قوة الصلاري  من  اويوالون اخلالفة، ويمثلون خط دفاع متأخر  

قبل، وأكثر من هذا فإهنم يلتحون البالد التي تليهم من أرايض القبائل الرتكية وينرشون 

( نرصا كبريا فتح به عاصمة ها222بن أمحد الساما  يف )اإلسالم فيها، وقد حقق إسامعيل 

 الرتك وأرس ملكهم وزوجته وأباه وحوايل عرشة آالف منهم، وغنم غنائم هائلة. 

وأما الزيديون فهم مستقرون يف طربستان ومنطقة اجلبال، ال يكلون عن مناوشة اخلالفة 

وكل هذا راجع لظروف اللحظة  وحماولة السيطرة عىل املدن اهلامة كالري وجرجان وغريها،

 وانشغال اخلالفة أو الصلاري  يف أمر آخر.

( ابنااه علي ااا اإلرشاف عااىل مناااطق اجلباال والااري وقاازوين هااا221املعتضااد ) وقااد وىل

 .أصلهان وهناوند والكرجوأذربيجان، كام جعل عمر بن عبد العزيز بن أيب دلف واليا عىل 

هرثمة عىل خراسان وما حوهلا، فقد آلت إليه قياادة يبدأ االشتباك منذ أن سيطر رافع بن 

                                                 
من اجلدير بالذكر هنا أن عمرو بن الليث كان من أهل التخطيط البعيد، ومل تشغله حروبه مع اخلالفة عن  (1)

ظر يف أمر املتمردين عليه، ُيروى أنه كان جيمع كثريا من اجِلرب )ا جولة( دون أن يعرف أحد ما الن

اهلدف، ثم إنه يف مواجهة بعض املتمردين عليه مأل هذه اجلرب با تربة والرمال واحلجارة فجعل منها 

ا  مل يتوقعوا إمكانية خوض وفرشها عىل طريق وعر َعرَب عليه اجليش فلاجأ أولئك املتمردين الذين أنضاد 

 .6/422هذا الطريق فأوقع هبم هزيمة بالغة. ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 
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جمموعة مان املتماردين عاىل حكام الصالاري  بعاد وفااة زعايمهم الساابق أمحاد اخلجساتا ، 

 وكانت رغباة اخلالفاة تلتقاي ماع حركاات التمارد ضاد الصالاري  مان أياام يعقاوب، فكاان 

انباه توساع هاو أيضاا يف رافع بن هرثمة ممن دعمتهم اخلالفاة وأقرتاه عاىل خراساان، ومان ج

ا رايض اخلاضعة للدولة الزيدية يف طربستان، ثام ترساخت سالطته حتاى سايطر عاىل مادن 

، وبلغ من النلوذ أن رفض تنليذ قارار املوفاق باالتخيل عان بعاض نأخرى مثل الري وجرجا

زياز املدن فاستعدى عليه اخلالفة أيضا، فأرسلت اخلالفة إىل أحد الوالة املحلي  وهو عبد الع

وكانات –بن أيب دلاف بمحارباة رافاع وإخراجاه مان الاري، وأرسالت إىل عمارو بان اللياث 

 (، وهاو ماا يعناي فعلياا أن حياارب هاا222بوالياة خراساان ) -عالقاته حتسانت ماع اخلالفاة

 . (1)رافع بن هرثمة

حاول رافع أن يتلر، حلرب عمرو بن الليث، فانسحب من ا رايض التابعة للزيدي  يف 

ن وأقام صلحا معهم بل واستطاع أن يأخذ من حممد بن زيد التزاما بأن يساعده يف طربستا

حرب عمرو بن الليث، فوعده حممد بذلك. غري أن عمرو بن الليث علم هبذا االتلا  

وراسل حممد بن زيد ليسعى يف إفساد هذا االتلا  فذكره بأال يطمئن لرافع ويذكره بغدره 

لغزو أراضيه، وقد نجح عمرو باللعل يف حتييد حممد بن زيد  وأنه إن انترص فسيعود ،وكذبه

من املعركة، رغم أن رافع بن هرثمة أعلن والءه ملحمد بن زيد العلوي وخطب له عىل املنابر 

(، فلام وقعت احلرب امتنع حممد بن زيد عن إرسال أي دعم، واستطاع عمرو بن ها222)

(، وُأرسل رأسه إىل ها222شوال  7ل رافع )الليث إيقاع اهلزيمة برافع بن هرثمة، وُقتِ 

 .(2)اخلليلة يف بغداد، وصلا له أمر خراسان

مل يكتف عمرو بالسيطرة عىل خراسان، ومل يرتح لوجود قوة كبرية يف ظهره كالساماني ، 

وأراد أن يعود ا مر كسابق عهده قديام ح  كانت بالد ما وراء النهر تابعة إلقليم خراسان، 

ينه الوايل يف خراسان، فأرسل اهلدايا وا موال التي بلغت أربعة مالي  درهم وواليها يع

(، وطلب أن تشمل واليته ها226مجادى اآلخرة  2بخالف الدواب والسالح والرسوج )

 بالد ما وراء النهر.

                                                 
 .272، 6/271ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ ، و5/625الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .272، 6/271ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ ، و617، 5/614الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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أجاب املعتضد طلبه باملوافقة، ويذكر املؤرخون أنه بعث يف ذات التوقيت برسالة 

الساما  يثبته فيها عىل والية ما وراء النهر أيضا وحيرضه عىل عمرو بن  إلسامعيل بن أمحد

يت دنيا لِ إنك قد وُ » الليث، فح  أرسل عمرو إىل إسامعيل باخلضوع له رد إسامعيل بقوله:

ورفض عمرو بطبيعة احلال، فاندلعت بينهم  «.فاقتنع هبا عام يف يدي من هذه البالد ،عريضة

حممد بن بشري وهو الرجل الثا  واملقرب من عمرو بن الليث ولكنه حرب ؛ ا وىل قادها 

تلقى هزيمة هائلة عىل يد إسامعيل الساما  وأرس فيها كثري من قادته ورجاله، وقد أكرم 

إسامعيل ا رسى وأنعم عليهم بإطالقهم، والثانية خرج فيها عمرو بن الليث بنلسه وكان 

العربية الروايات  تلقتبن الليث هزيمة عجيبة، إذ  ُهِزم فيها عمرواالشتباك عند بلخ و

فرس عمرو بن الليث مجح به فأوقعه أسريا فلر باقي  أن (1)وبعض الروايات اللارسية

ُأرِس وحده ونجا كل اجليش، وقد أكرم إسامعيل الساما  إساره ثم جاءته رسالة اجليش، ف

 !(2)ىل بغداد، وهناك أودع السجناخلليلة بأن يستوىل عىل أمواله وأمالكه وأن يرسل به إ

وهكذا أفنى الطمع ُملرك عمرو بن الليث، وصار بنلسه إىل اهلزيمة والسجن، وفتح عىل 

 نلسه جبهة ما كان أغناه عنها، فأهلكته.. وكان درسا وموعظة للملوك!

كانت سياسة الصلاري  جاحمة، ال تقف أطامعهم عند حد، قضوا سن  حكمهم يف 

بالد، وإذا استولوا عىل بلد ما ال ينتظرون إلقرار ا مور فيها، إنام يواصلون الغزو وفتح ال

 .(3)اللتح والغزو، ومن ثم أهنكوا قوى جنودهم

ظان حمماد بان زياد العلاوي أن إساامعيل السااما  بعد انتصاار السااما  عاىل الصالار و

يوسع ملكه ويارث  سيكتلي ببالد ما وراء النهر ولن يلكر يف حكم خراسان، فانطلق يريد أن

أمالك الصلاري  التي خلت بنهاية عمرو بن الليث، لكن إسامعيل كان قد سبق إىل خراساان 

                                                 
يصد  بعض املؤرخ  مثل هذه الرواية، ولدهيم احلق بال شك، فالروايات الغريبة مثار شك دائام  وال (1)

وغرابتها عموما تكون رس انتشارها، وأورد د. فتحي أبو سيف بعض املصادر اللارسية التي حتدثت عن 

رب قتال شديد وقع ب  اجليش  مثل تاريخ سيستان وتاريخ بخارى وتاريخ حممدي وآداب احل

 والشجاعة. 

ابن ا ثري: الكامل يف ، و55، 54، ونظام امللك: سياست نامة ص5/622الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .422، 6/421التاريخ 

 .21د. عصام عبد الرؤوف اللقي: الدول املستقلة يف املرش  ص (2)
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ومعااه الرشااعية ماان اخلالفااة العباسااية، وكتااب إىل حممااد باان زيااد العلااوي هياادده أال حياااول 

 االستيالء عىل خراسان، لكن حممدا ظن أنه بإمكانه االستيالء عىل خراساان وأن إساامعيل ال

يستطيع االحتلاظ بخراسان مع بالد ما وراء النهر، فوقعت بينهام حرب ُهاِزم فيهاا حمماد بان 

 ، وتكااررت يف ذات الساانة قصااة (1)زيااد العلااوي وأصاايب فااامت بعااد أيااام، وُأرِس ولااده زيااد

بان زياد العلاوي.. ومهاام كثارت دروس امُللراك اعمرو بن اللياث وأفناى الطماع دولاة حمماد 

 ن امللوك كأهنم ال يسمعون وال يعقلون!ومواعظ امللوك، فإ

فلهذا  ،وتورد بعض الروايات أن املعتضد رأى يف منامه عيل بن أيب طالب يوصيه بذريته

 .. لكن الزيدي  أوقعوه بأنلسهم!!(2)مل يتعرض للزيدي  بسوء

 يف  وهكذا صار السامانيون سادة خراسان وما وراء النهر، وعادت حدود الزيدي

 كمش وتزوي، وانتهت دولة الصلاري  إىل ا بد!طربستان تن

وباستيالء إسامعيل الساما  عىل أمالك الصلاري  ثم الزيدي  يكون قد حقق معجزة 

بلغ من سلطانه ومتكن »تار ية غري مسبوقة يف حكم أجداده ا كارسة، يقول االصطخري: 

من ملك عمرو  -ه وبأسه يف شهامته وصولت -أمره أن أزال ما كان استصعب عىل املعتضد 

ابن الليث، وتلريق مجعه ح  ملك خراسان كلها وما وراء النهر وجرجان وطربستان 

وقومس والري وقزوين واهبر وزنجان، وهذه مملكة ما علمت أن ا كارسة مجعتها لرجل 

واحد، وقمع مع هذه اململكة ا تراك وذللهم، حتى بلغت صولته وهيبته حدود الص ، 

لوك الرتك حتى صار مما ييل مملكة اإلسالم من بلدان ا تراك من ا من مثل دار وهابته م

 .(3)«اإلسالم

 حركات التمرد

بخالف ما جرى يف املرش  مما ذكرناه آنلا، فإن حركات التمرد عىل املعتضد كانت 

، حمصورة جغرافيا يف العرا  واجلزيرة اللراتية، وكان القائمون هبا ثالثة أقسام: ا عراب

وقادة حمليون ذوو طموح، واخلوارج، باإلضافة إىل حركة القرامطة التي أفردنا هلا مبحثا 
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 مستقال خلطورهتا و هنا استمرت إىل ما بعد املعتضد وسيكون هلا حديث طويل.

ويف مواجهة املعتضد حلركات التمرد نجده يف غاية القسوة عىل من وقع يف يده من 

فق والرمحة بالرعية، فلم يصل إىل يديه متمرد عىل حكمه إال املتمردين، وهو املعروف بالر

قتله بقسوة جتعل منه عربة ملن خلله، وال حاجة  ن نشدد عىل أن اإلسالم هنى عن التعذيب 

ر! ئوالتمثيل، وأن املعتضد خاط ر وُيلرسَّ وال ُيرَبَّ  يف هذا، ولكنه اخلطأ الذي قد ُيقدَّ

وهو من فلول صاحب –« ُشَميرلة»باعتضد أن حممد بن احلس  امللقب نام إىل علم امل

يؤسس لدعوة جديدة تنادي بعبد اهلل بن  -الزنج، ممن انحازوا إىل املوفق با مان أثناء املعارك

املهتدي العبايس، واستطاع تكوين جمموعات تابعة له يف اجليش، فاعتقله املعتضد وحاول 

لو كان الرجل حتت قدميَّ ما رفعتهام » شميلة رفض متاما وقال:معرفة صاحب الدعوة إال أن 

(، ثم ثبتت براءة عبد ها222املحرم  7وصمد وثبت أمام التعذيب حتى ُقتل وصلب ) ،«عنه

 اهلل بن املهتدي فأفرج عنه املعتضد.

وقد بدأت متردات ا عراب يف أنحاء العرا  هبجوم قوي عىل سامراء قتلوا فيه واليها 

 (.ها221ام )ابن سي

وهاجم صالح بن مدرك الطائي يف طائلة من قومه قبيلة طيء قافلة للحجاج )املحرم 

( ومل يستطع أمريها صد هجومهم فنهبوا أمواهلا وأرسوا ما استطاعوا من النساء ها225

 .(1)واجلواري واملامليك، فكانت حصيلة ما هنبوه مليو  دينار

ي ا نبار فهامجوا القرى وقتلوا من استطاعوا من وعاث أعراب بني شيبان فسادا يف نواح

(، وكانوا من الكثرة بحيث عجز الوايل عن مقاومتهم ها226الناس وهنبوا ا موال واملوايش )

وكتب إىل املعتضد لريسل إليه بمدد، لكن ا عراب استطاعوا هزيمة هذا املدد أيضا، فأرسل 

حية ع  التمر وهناك كرروا ما فعلوه يف ا نبار، املعتضد جيشا آخر أكرب منه فهربوا منه إىل نا

 .(2)فأرسل إليهم املعتضد جيشا آخر إىل ع  التمر، فهربوا منه أيضا نحو الصحراء ثم إىل الشام
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مجعا من  ىء(، وبعد عام  من اهلجوم ا ول، قادت قبيلة طها227ويف العام التايل )

يف مليو  دينار آخرين، لكن قافلة احلج  ا عراب وهامجت قافلة احلجاج طامعة فيام يبدو

ذي احلجة( فُهِزم ا عراب  27، 26كانت عىل استعداد وحرص فجرى قتال داَم يوم  )

 .(1)وُقتِل منهم كثري

منذ بداية عهد املعتضد استطاع أمحد بن عيسى بن الشيخ االستيالء عىل قلعة ماردين 

ليس » :(، وهي القلعة الشهرية الكبرية التي وصلها القزويني بقولهها271التابعة للموصل )

، وكانت يف حكم أمري املوصل (2)«عىل وجه ا رض قلعة أحسن منها وال أحكم وال أعظم

 إسحا  بن كنداجيق.

غري أن هذا مل يكن شيئا كبريا بالنسبة إىل اضطراب أحوال املوصل بأثر من ا عراب، ال 

قد عانت منها اخلالفة يف سائر  -كام ذكرنا سابقا–ن، وكانت هجامت ا عراب سيام بني شيبا

(، ها222أنحائها ويف املوصل عىل وجه اخلصوص، لذا خرج املعتضد لقتاهلم بجيش كبري )

فأوقع ببعض ا عراب مقتلة عظيمة حتى عجز اجلنود عن محل الغنائم، فدخل الرعب 

وبذلوها إىل املعتضد سائل  إياه العلو والصلح قلوب اجلميع ومجع بنو شيبان أمواهلم 

 ومتعهدين بعدم اإلفساد يف ا رض، فقبل ذلك منهم وعاد إىل بغداد.

وكان هذا النرص الكبري رسالة واضحة لكل متمرد يف هذه املنطقة، لذا فام إن عاد 

ي ختص املعتضد إىل بغداد حتى راسل أمحد بن عيسى بن الشيخ وطالبه بإعادة ا موال الت

إسحا  بن كنداجيق يف قلعة ماردين، وهو ما يعني فعليا إقراره عىل ما أخذ، فأرسل إليه أمحد 

ا موال وكثريا من اهلدايا اللاخرة تعبريا عن الوالء  -وقد فهم الرسالة واستوعب املوقف–

تضد ( وتوالها ابنه من بعده، ويبدو أن املعها225. وظل واليا عليها حتى تويف )(3)للخالفة

وجد يف هذا التوريث بذرة دولة مستقلة فلم يقبل بوالية حممد بن أمحد بن عيسى، وخرج 

( ثم استسلم ها226( حلصار آمد، وامتد احلصار إىل )ربيع اآلخر ها225بجيش )ذي احلجة 
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حممد طالبا ا مان، فأمنه وأكرمه، ثم هدم سور آمد لكي ال ُتغري أحدا بعده باالعتصام 

 .(1)هبا

ل ها222عىل جبهة اخلوارج فقد وقع قتال ب  اخلوارج بعضهم البعض )وأما  (، إذ َشكَّ

حممد بن عبادة جمموعات تابعة له، وأغار عىل مناطق يف نواحي املوصل وأخذ منها الزكاة 

واخلراج خارجا عن طاعة كبري اخلوارج هناك هارون البجيل الذي مل يسكت بطبيعة احلال 

فانسحب حممد بن عبادة إىل آمد، وهناك وقع يف أرس أمحد بن فحاربه حتى انترص عليه، 

عيسى الذي أرسله إىل املعتضد تأكيدا عىل الوالء، فُقتِل بقسوة، إذ ُسلِخ من جلده نكاية 

 وعربة.

لكن ا مر مل يستقر، إذ وصل إىل املعتضد نبأ حتالف جديد ب  محدان بن محدون، وهو 

تلا  ومعاونة مع اخلوارج أيام مساور بن عبد احلميد، أحد الزعامء الذين كان هلم سابق ا

وصل نبأ عودة التحالف ب  محدان وهارون البجيل، فخرج املعتضد يف جيش إىل املوصل، 

فتحالف ا عراب وا كراد وتعاهدوا عىل مواجهة املعتضد وقتاله، فاستطاعت فرقة من 

ر الزاب حتى أن من مل ُيقتل كان يف اللرسان يف جيش املعتضد أن توقع هبم هزيمة قوية عند هن

عداد الغرقى، ثم توجه بجيشه إىل قلعة ماردين حيث يتحصن محدان بن محدون فحارصه 

(، وفر هو هاربا، واستسلم ابنه احلس  ها221فلتح محدان القلعة للمعتضد رهبة وهيبة منه )

ا فَسلَّم نلسه إىل ، ثم طارد جيش املوفق محدان بن محدون حتى مل جيد مهرب(2)بن محدان

 .(3)(ها222املعتضد فحبسه )املحرم 

وبقي يف املوصل جيش كبري للخالفة ملواجهة اخلوارج، وقد هاجم هارون البجيل هذا 

اجليش ومل تؤثر فيه رسالة هتديد من احلسن القشوري وايل اخلراج باملوصل بل رد عليها 

وأنحائها إىل احلس  بن عيل وأمر والة بأقوى منها، فوىلَّ املعتضد القيادة العامة للموصل 

املدن وا نحاء بالسمع له والطاعة واحلشد يف مقاتلة اخلوارج، وانتظر احلس  حتى هتيأ 

                                                 
 .6/215ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ ، و5/621الطربي: تاريخ الطربي  (1)

ودا عظيام مع جيش اخلالفة، وصار من رجاهلا املخلص ، وقاد معارك وقد بذل احلس  بن محدان جمه (2)

قوية ضد اخلارج  عليها ثم القرامطة والروم فيام بعد، وقد أكرمه املعتضد فأطلق والده من احلبس 

 كرامة له بعد إحدى املعارك.
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الوقت ثم خاض حربا رشسة مع هارون البجيل وانترص عليه بعد جهد وثبات وصمود كبري 

لب أصحابه، (، وكانت اهلزيمة حاسمة أهنت أمر هارون وقوته، واستسلم غاها222)

وهرب هارون إىل الصحراء، ثم طاردته فرقة بقيادة احلس  بن محدان بن محدون فظلرت به 

ِسل إىل بغداد وهناك ُصلِب )ربيع ا ول  ( بعد أن طيف به يف ها222أسريا بعد عناء، فُأرر

 .(1)بغداد ليكون عظة ومثال

 حركة القرامطة

 22) طة، فأرسلهم وايل الكوفة إىل بغدادُألقي القبض يف الكوفة عىل جمموعة من القرام

، وهناك وحتت الُضب أقروا بأن رئيسهم هو أبو هاشم بن صدقة الكاتب فُقبِض (ها224شعبان 

 ، غري أن هذا كان مؤرشا ملدى االخرتا  الذي وصلت إليه حركة القرامطة.(2)عليه وُحبِس

التشيع، وفرض الدعاة  وقد عمل القرامطة سنينا يف الرس، ودخلوا إىل الناس من جهة

نوا إىل إخالصهم كان حقا عىل املرء أن يدفع أعىل من يستجيب هلم مبلغا من املال، فإن اطم

مخس ماله لإلمام، ويظهر يف تلك ا ثناء رجل ُيدعى حييى بن املهدي، فقد كان يزعم أنه 

ا معه، وكان رسول من عند املهدي املنتظر ويبرش الناس بقرب ظهوره ويدعوهم إىل أن يكونو

نشاطه يف منطقة القطيف يف اجلزيرة العربية، ويرتدد عىل قبائل قيس، يبدأ بالتأثري عىل زعامء 

العشائر والقبائل، واستطاع أن يأخذ إىل دعوته زعيام يف القطيف يدعى عيل بن املعيل بن 

هذه محدان الذي قام من ناحيته بجمع الشيعة يف مناطق القطيف وما حوهلا فأدرجهم يف 

 .(3)الدعوة اجلديدة

كان ممن استجابوا لعيل بن املعيل بن محدان شخصية خطرية يف ناحية البحرين رش  

اجلزيرة العربية، رجل ُيدعى أبو سعيد اجلنايب من قرية جنابة الواقعة عىل ساحل اخلليج 

حوله  أبدى من املواهب واالستجابة ما جعله زعيام عىل ماو «(4)كان فيلسوفا»العريب، وقد 

من املناطق، فكان هو رأس التنظيم الذي يتصل به حييى بن املهدي. وثمة روايات تذكر أن 
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مسؤول تنظيم القرامطة يف « كلواذي» أول التحا   يب سعيد بالقرامطة إنام كان عن طريق

اليمن والذي استجاب له أبو سعيد وعمل فرتة يف منطقة جنويب إيران حتى انتبهت له السلطة 

يف نواحي الكوفة، فوجهه إىل « قرمط» سية فصادرت أمواله وفر منها هاربا عائدا إىلالعبا

 ا حساء يف منطقة البحرين.

وضع أبو سعيد نظاما حربيا دقيقا ملرشوع دولته استطاع بمقتضاه إعداد جيش قوي من 

 رعاياه، ومن ذلك أنه مجع ا طلال يف دور خاصة وع َّ هلم مجاعة ترشف عىل مصاحلهم

وأجرى عليهم ما حيتاجون إليه، وأخذ يدرهبم عىل ركوب اخليل واستخدام ا سلحة احلربية 

 .(1)فنشأوا نشأة عسكرية

(، ذلك أن الوايل ألقى ها226اندلع أول اصطدام مع السلطة العباسية عن غري قصد )

لطة القبض عىل حييى بن املهدي الذي كان ضيلا عىل أيب سعيد اجلنايب، وقد وصل إىل الس

بال، أن أبا سعيد ترك البيت وفيه زوجته مع حييى بن املهدي وأمرها أال متتنع منه إن أرادها 

ِقي القبض عىل حييى بن املهدي فعوقب بالُضب وحلق الرأس واللحية تشهريا فُأل، (2)لنلسه

نايب إىل به، ثم هرب إىل منازل قبائل بني كالب وعقيل واخلريس، فيام هرب أبو سعيد اجل

، وكان هذا االصطدام مع السلطة دافعا هلام لكي يبدآ املواجهة بعد ل موطنه يف قرية جنابةأص

 .(3)أن انكشف أمرمها ومل يعد ممكنا البقاء يف احلالة الرسية

جاء اليوم الذي أعد له حييى بن املهدي عدته فدعا ا عراب الذين استجابوا له 

 أ يف العمل العسكري واختذ عاصمة له سامهاوانضمت قواته إىل أيب سعيد اجلنايب الذي بد

( وأشاع فيها ها226فسيطر عىل البحرين بسهولة ) ،«هجر» بدال من مركزه يف (4)«املؤمنية»

(، ها226القتل لينرش اخلوف وحُيكم أمره، ثم هاجم القطيف فأوقع هبا مذبحة أخرى )

مد بن أمحد الواثقي إىل وأشاع أن املحطة الثالثة ستكون البرصة، فأرسل وايل البرصة حم

                                                 
 .251 صد. أمينة بيطار: تاريخ العرص العبايس (1)

وهذا ا مر منترش ب  غالة الشيعة، وهم يبيحون زواج املتعة، وهو كذلك مرياث فاريس قديم يبيح  (2)

شيوع النساء والزوجات، وقد تلقته كثري من املذاهب الضالة التي تسرتت بغطاء اإلسالم، فمنحت هذا 
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املعتضد هبذا ا مر، فرد عليه املعتضد بأن حيصن سور البرصة فأعاد جتديده بأربعة عرش ألف 

 .(1)دينار فصار منيعا، وصار البرصيون به يف مأمن

استمرت إغارات القرامطة يف ا نحاء التي سيطروا عليها، وتلاقم أمرهم )ربيع ا ول 

د أن يعزل العباس بن عمرو الغنوي عن والية فارس ليوليه (، حتى اضطر املعتضها227

الياممة والبحرين ليواجه حركة القرامطة، وأرسل بمراكب إىل البرصة وجهز جيشا مع 

العباس بن عمرو، غري أن اجليش لقي هزيمة قاسية عىل يد أيب سعيد اجلنايب )أواخر شعبان 

سعيد كل ا رسى أمام عيني قائدهم ثم  (، وُأرِس قائده العباس بن عمرو، وقتل أبوها227

أطلقه برسالة إىل املعتضد ليثبت له قوته ومنعته، وكان مما زاد يف مرارة اهلزيمة أن املنسحب  

من جيش العباس اجتهوا نحو البرصة فأغار عليهم أعراب من بني أسد فسلبوهم ثم قتلوهم، 

أن منعهم عن ذلك الوايل أمحد  فانترش اخلوف ب  أهل البرصة وفكروا يف هجراهنا لوال

 .(2)الواثقي

( فاضطرب أمر ها222وتقدم القرامطة بعد هذه اهلزيمة فاقرتبوا فعال من البرصة )

 .(3)أهلها وأرادوا اهلجرة منها لوال أن منعهم الوايل مرة أخرى

وال شك أن أهل البرصة قد عاودهتم ذكريات الزنج قبل ثالث  سنة، فكانوا أسوأ 

ال وخوفا واضطرابا يف ذلك الوقت، غري أن القرامطة مل يلكروا جديا يف مهامجة الناس حا

يب أالبرصة، ويبدو أن سور البرصة كان من احلصانة بحيث منعهم من هذا. واملهم أن نشاط 

 سعيد اجلنايب توقف وسكن وكأنام اختلى وانتهى لبعض سن  ثم سيظهر مرة أخرى فيام بعد.

سعيد اجلنايب مل يعن توقف فساد القرامطة، إذ ظهر نشاطهم عىل أن توقف جبهة أيب 

« قرمط» ( حيث هناك مركز الدعوة الذي أسسهها221وفسادهم يف منطقة سواد الكوفة )

وهو املسؤول عن نشاط القرامطة يف فارس والعرا  وا حساء واليمن، لكن اخلالفة مل 

ة من املعتضد إليهم حتى كاد أن تسكت عىل هذا الذي اقرتب منها فتتابعت اللر  العسكري

يبيدهم، وأرس بعضا من قادهتم ورؤسائهم كأيب اللوارس الذي أعلن أمام املعتضد أهنم يرون 

                                                 
 .6/216، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/622الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .421، 6/422ريخ ، وابن ا ثري: الكامل يف التا5/621الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .6/422، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/627الطربي: تاريخ الطربي  (2)
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أن بني العباس مغتصبون للخالفة وأهنا ليست حقا هلم، فقتله املعتضد بعد تعذيب ليجعله 

 .(1)عربة

ائدا الختالل خطري أصاب وكان ما وقع بالقرامطة من هزائم يف منطقة سواد الكوفة ع

صلوفهم الداخلية؛ فلي ذلك الوقت بدأ يظهر اسم زكرويه يف الظهور كمسؤول للتنظيم يف 

ومها اللذان « عبدان» وصهره« قرمط» منطقة سواد الكوفة ورافق هذا اختلاء ذكر محدان

 ن أنأسسا للدعوة يف العرا  وإيران ورش  اجلزيرة العربية واليمن أيضا، وثمة روايات ع

ية، فأرسل صهره عبدان « قرمط» اكتشف تغريا يف املبادئ التي يعمل هبا مركز الدعوة يف َسَلمر

ليستطلع ا مر، فلوجئ عبدان بأن أبناء عبد اهلل بن ميمون القداح تركوا الدعوة إلمامة حممد 

أمحد بن إسامعيل بن جعلر الصاد  وادعوا اإلمامة  بيهم وأن اإلمام بعده هو احلس  بن ا

بن عبد اهلل بن ميمون القداح، فاكتشف قرمط أهنا خدعة من القداحي  الذين استخدموا 

اسم حممد بن إسامعيل بن جعلر لإلمامة وسيلة جلمع الناس، فتوقلت دعوة القرامطة يف 

يف الكوفة وأنحائها، لكن ظهور زكرويه واختلاءمها حيمل عىل الظن « قرمط» مناطق مسؤولية

« قرمط» ان مبعوث رأس التنظيم يف سلمية لتويل أمر أهل الدعوة يف مناطقبأن زكرويه ك

 وربام اغتياله أيضا هو وصهره محدان، ومل يكن زكرويه أقل منهام موهبة ونشاطا.

ر القرامطة، ثار ا تباع يف السواد  ن أكثرهم من أتباعه وانضم ظِ نَ وح  ُقتِل عبدان، مُ 

كرويه للرتة أيضا، ويرى بعض املؤرخ  أن اتلا  زكرويه مع إىل الدعوة عىل يديه، فاختلى ز

ية» قيادة التنظيم يف كان تعبريا عن حماولة كل منهام استغالل اآلخر ملصلحته، فقيادة « َسَلمر

التنظيم تريد أن حتتلظ بمن استجاب للدعوة من أهل العرا  من خالل قرمط وعبدان 

 صل اللاريس، فيام حاول زكرويه فتح وكذلك اللرس الذين يتحدون مع زكرويه يف ا

الطريق هبذه العالقة نحو الشام الذي يبدو أسهل من احلال يف العرا  مع ضعف الدولة 

 .(2)الطولونية، ولكي يبقى عىل رأس التنظيم اإلقليمي يف العرا  أيضا

هذا االختالل يف صلوف القرامطة دعا زكرويه إىل فتح جبهة أخرى لالستكثار من 

( لتخليف الضغط عىل القرامطة الذين يوشك املعتضد عىل ها221ر يف الشام )ا نصا

                                                 
 .6/412، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/622الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .22، 6/71حممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (2)
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إفنائهم يف سواد الكوفة، فدعا قبائل أسد وطيء ومتيم وغريهم إىل مذهبهم عىل وفق التدرج 

الذي أرشنا إليه سابقا، وأرسل ابنه حييى بن زكرويه إىل عشائر قبيلة كلب التي تسكن 

الشام، واستطاع حييى أن جيتذب إليه بعضا منهم حيث ادعى أنه صحراء الساموة ب  العرا  و

الصاد ، وادعى أن مائة ألف قد اتبعوه، وخدعهم حممد بن عبد اهلل بن إسامعيل بن جعلر 

 ببعض اخلدع واحليل كأهنا معجزات وكرامات.

وقد تناهت مسامع هذه احلركة إىل اخلالفة، فأرسل املعتضد جيشا كبريا ولكنه ُهِزم، 

تقدموا نحو دمشق، وحرقوا جامع الرصافة وهنبوا كل ما مروا به من القرى، ثم هامجوا و

( وكانت   حتت والية طغج بن جف والتابعة هلارون بن مخارويه بن أمحد بن ها221دمشق )

 طولون، وانترصوا عىل قواته يف أكثر من موقعة، وهنبوا من أمواهلا ما استطاعوا.

رامطة يف أرض الشام التي ستعا  منهم كثريا، فقد كان وبدأت فصول قصة جديدة للق

ضعف الدولة الطولونية يف ذلك الوقت يلقي عىل الشام بمصيبت  معا: الضعف الذي 

 ها جراء ضعف الدولة، وسهولة اجتياحها من القرامطة دون أن جتد مدافعا أو نصريا.قيلح

 وفاة املعتضد

ربيع ا ول  22بعد اشتداد املرض عليه ) يف ظل هذه ا حوال العصيبة تويف املعتضد

(، وهو يف التاسعة وا ربع  من عمره، بعد خالفة دامت تسع سن  وتسعة أشهر، ها221

  وأنشد ح  موته أبياتا مؤثرة يقول فيها:

 متتااااع ماااان الاااادنيا فإنااااك ال تبقااااى

  

وخاااذ صااالوها ماااا إن صااالت ودع   

 وال تاااااااأمنن الااااااادهر إ  ائتمنتاااااااه  الرنقا

 

 يبااق يل حاااال ومل ياارع يل حقااافلاام   

 قتلاااات صااااناديد الرجااااال فلاااام أدع  

 

 عاادوا ومل أمهااال عاااىل خلاااق خلقاااا  

 وأخليااات دار امللاااك مااان كااال ناااازع  

 

 فرشااادهتم غرباااا ومااازقتهم رشقاااا  

 ت الاااانجم عاااازا ورفعااااة غاااافلااااام بل 

 

 وصارت رقااب اخللاق يل أمجاع رقاا  

 رماااا  الاااردى ساااهام فأمخاااد مجاااريت  

 

 حلااريت عاااجال ألقااى فهااا أنااا ذا يف  

 ومل يغااان عناااي ماااا مجعااات ومل أجاااد  

 

 لاادى ملااك إال حبااا  حبهااا رفقااا  

 وأفساااادت دنياااااي ودينااااي ساااالاهة  

 

 ىفمن ذا الاذي ماثيل بمرصاعه أشاق  
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 فيااا لياات شااعري بعااد مااويت هاال أرص 

 

 ىَقاااااالر إىل رمحااااااة اهلل أم يف ناااااااره أُ   

 
كدوا البيعة البنه عيل من بعده، وكان رجال الدولة ح  شعروا بقرب وفاة املعتضد أ

 فانتقلت اخلالفة إليه يف هدوء ودون اضطراب.

هو آخر خليلة عقد ناموس اخلالفة، ثم من بعده أخذ أمر اخلللاء » قال ابن تغري بردي:

 .(1)«يف إدبار إىل يومنا هذا

 وقفة مع املعتضد

، وقد وجد كان املعتضد من خيار اخلللاء العباسي ، كان رجل حرب ورجل دولة

مع قوته وهيبته ما دعاهم للمقارنة بينه وب  أيب « أيب العباس»الشعراء وا دباء يف كنيته 

العباس السلاح مؤسس الدولة العباسية، فوصف بأيب العباس الثا  لتجديده ملك 

 العباسي .

املذكورين يف احلديث، حديث ومن الناس من جيعله من اخلللاء الراشدين قال ابن كثري: 

 .(3)فاهلل أعلم (2)جابر بن سمرة

افا عناد حادود اهلل، فعنادما دخال علياه اللقياه أباو الولياد حساان بان حمماد   وقد كان وقَّ

 اللقيااه رأى حولااه ماان اخلاادم غلامنااا ماان الااروم حسااان الوجااوه فكأنااه اشااتبه عااىل املعتضااد 

أهيا القاايض واهلل ماا حللات لظن فخال به وقال: أنه يقع يف احلرام معهم، فلهم املعتضد هذا ا

                                                 
أيامنا هذه: أي يف القرن التاسع اهلجري، فابن  ، وقوله إىل2/122ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  (1)

 (.ها274تغري بردي تويف )

إن هذا ا مر ال ينقيض »فسمعته يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث: عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أيب عىل النبي  (2)

كلهم »ما قال ؟ قال:  :قال: ثم تكلم بكالم خلي عيل قال فقلت  يب« حتى يميض فيهم اثنا عرش خليلة

  .(1221مسلم )«. قريش من

ومن تلسريات العلامء هلذا احلديث أن اخلالفة تبدأ يف االهنيار والضعف بعد أن جيتمع هلا اثنا عرش خليلة 

ال يزال اإلسالم عزيزا إىل اثني عرش خليلة »، ويدعم هذا التلسري رواية أخرى للحديث تقول: اقوي  

لون املستحقون للخالفة، وقيل وحيتمل أن املراد من يعز ، وقيل: املراد هم اخلللاء العاد«كلهم من قريش

اإلسالم يف زمنه وجيتمع املسلمون عليه. فهذه هي التلسريات التي اعتمد عليها من أدخل املعتضد يف 

 .2/1452هذا احلديث. انظر: صحيح مسلم 

 .11/126ابن كثري: البداية والنهاية  (2)
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 .(1)رساوييل عىل حرام قط

ومن ذلك أن أحد علامء السالط  مجع له كتابا فيه ُرَخص العلامء، بحيث مجع له يف كال 

يا أمري » :أمر قول من أباحه، فاستشار فيه القايض إسامعيل بن إسحا  الذي هُبِت ملا فيه وقال

 .ا زنديقاملؤمن  إنام مجع هذ

فقال: كيف ؟ فقلت: إن من أباح املتعة مل يبح الغناء، ومن أباح الغناء مل يابح إضاافته إىل  

 .(2)«فأمر بتحريق ذلك الكتاب آالت اللهو، ومن مجع زلل العلامء ثم أخذ هبا ذهب دينه.

ستيقظ وقد أورثته هذه التقوى فراسة قوية وأمورا تعد من الكرامات، من هذا أنه ا

ملزوعا فأمر بالقبض عىل أول مركب فارغة تعرب هنر دجلة وأن يأتوه بصاحبها، فلعلوا، فلام 

فح  رآه املالح كاد يتلف، فصاح عليه صيحة واحدة عظيمة كادت روحه » أدخلوه عليه

خترج معها، فقال: أصدقني يا ملعون عن قصتك مع املرأة التي قتلتها وسلبتها اليوم وإال 

ك. فتلعثم، َوَقاَل: نعم كنت اليوم سحرا يف مرشعتي اللالنية، فنزلت امرأة مل أر رضبت عنق

مثلها، وعليها ثياب فاخرة، وحىل كثري وجوهر، فطمعت فيها، واحتلت عليها حتى سددت 

فاها وغرقتها، وأخذت مجيع ما كان عليها، ومل أجرتئ عىل محل سلبها إىل بيتي لئال يلشو 

ىل اهلرب، وانحدرت الساعة  ميض إىل واسط، فعوقني هؤالء اخلدم ، فعملت عاخلرب عىلَّ 

 ومحلو . 

 فقال: وأين احليل والسلب. 

 فقال: يف صدر السلينة حتت البواري. 

جيئو  به، فمضوا واحُضوه َوَقاَل: خذوا املالح فغرقوه! فلعلوا  :فقال املعتضد للخدم

ىل املرشعة اللالنية سحرا وعليها ثياب وحيل ثم أمر أن ينادى ببغداد كلها عىل امرأة خرجت إ

حيُض من يعرفها، ويعطي صلة ما كان عليها ويأخذه، فقد تللت املرأة، فحُض يف اليوم الثا  

َقااَل: فقلناا: ياا ماوالي، . أو الثالث أهل املرأة فأعطوه صلة ما كان عليها، فسلم ذلاك إلايهم

                                                 
 .221، 12/222ابن اجلوزي: املنتظم  (1)

 .12/211البيهقي: السنن الكربى  (2)
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بيض الرأس واللحية والثياب، وهو ينادي: فقال: رأيت يف منامي كأن شيخا أ !وحي إليك؟أُ 

َاد! خاذ أول ماالح ينحادر السااعة فااقبض علياه، وقارره خارب املارأة التاي قتلهاا الياوم  يا َأمحر

 .(1)«وسلبها، وأقم عليه احلد فكان ما شهدتم

ومن فراسته ما توقعه من اهنيار أمر اخلالفة إذا ما وصلت إىل ابنه املقتدر، وقد صدقت 

 ل، فقد أورد اخلطيب البغدادي عن صايف احلرمي خادم املعتضد قال: فراسته باللع

فلام بلغ إىل باب شغب أم املقتدر  ،مرَ مشيت يوما ب  يدي املعتضد وهو يريد دور احلُ »

 -وله إذ ذاك مخس سن  أو نحوها-فإذا هو باملقتدر  ،وقف يسمع ويطلع من خلل يف السرت

وب  يديه طبق فضة فيه عنقود  ،من أقرانه يف السنوهو جالس وحواليه مقدار عرش وصائف 

والصبي يأكل عنبة واحدة ثم يطعم اجلامعة عنبة عنبة  ،عنب يف وقت فيه العنب عزيز جدا

واملعتضد  ،عىل الدور حتى إذا بلغ الدور إليه أكل واحدة مثل ما أكلوا حتى أفنى العنقود

  .يتميز غيظا

 .الدار ورأيته مهمومافرجع ومل يدخل  )صايف احلرمي(: قال

 ؟يا موالي ما سبب ما فعلته وما قد بان عليك :فقلت

 .ن يف قتله صالحا لألمةإيا صايف واهلل لوال النار والعار لقتلت هذا الصبي اليوم ف :فقال

  .لعن إبليسا ،يا موالي ،يا موالي حاشاه أي يشء عمل أعيذك باهلل :فقلت

ا مور وأصلحت الدنيا بعد فساد  ُت سر ا رجل قد ُس أن ،أنا أبرص بام أقوله ،وحيك :فقال

 جر وسيُ  ،وأعلم أن الناس بعدي ال  تارون غري ولدي ،وال بد من مويت ،شديد
سون ابني لِ

التي  (2)يعني اخلنازير ،فقال صايف ،وما أظن عمره يطول للعلة التي به -يعني املكتلي-عليا 

وال جيدون بعده أكرب  ،جها عن ولدياخرإكانت يف حلقه فيتلف عن قرب وال يرى الناس 

وله من الطبع يف السخاء هذا الذي قد رأيت من أنه أطعم  ،من جعلر فيجلسونه وهو صبي

والشح عىل مثله يف طباع  ،الصبيان مثل ما أكل وساوى بينه وبينهم يف يشء عزيز يف العامل

 موال كام قسم العنب فيقسم ما مجعته من ا ،فيحتوي عليه النساء لقرب عهده هبن ،الصبيان

                                                 
 .212، 12/212ابن اجلوزي: املنتظم  (1)

 داء اخلنازير: هو تضخم الغدة الليملاوية حتى تصري الرقبة متضخمة، فيكون املنظر أشبه باخلنزير. (2)
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وخترج اخلوارج وحتدث  ،وتنترش ا مور ،فتضيع الثغور ،و رهبا ،ارتلاع الدنيا ويبذر

 .ا سباب التي يكون فيها زوال امللك عن بني العباس أصال

يا موالي بل يبقيك اهلل حتى ينشأ يف حياة منك ويصري كهال يف أيامك ويتأدب  :فقلت

  .كون هذا الذي ظننتبآدابك ويتخلق بخلقك وال ي

 .احلظ عني ما أقوله فإنه كام قلت :فقال

ومكث يومه مهموما ورضب الدهر رضبته ومات املعتضد وويل  )صايف اخلادم(: قال

 .(1)«ومات وويل املقتدر فكانت الصورة كام قال املعتضد بعينها ،املكتلي فلم يطل عمره

* *  * 

                                                 
 .217، 7/216اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (1)
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 املكتفي باهلل

  

 هـ ( 168حتى ذي القعدة  هـ 166)من ربيع آخر  

اخلللاء من اسمه عيل سواه ، وليس من بن املتوكل املوفقعىل بن أمحد املعتضد بن وهو 

احلسن بن عيل بن أيب  اه بعدبعد عيل بن أيب طالب، وليس من اخلللاء من يكنى بأيب حممد سو

  ن الشعر، وافر اللحية عريضها.َس َح  ،رقيق الوجه ،مجيال ،طالب، كان ربعة

( وعمره مخس وعرشون عاما، فقد ُولِد ها221ربيع اآلخر  11وصلت إليه اخلالفة )

 ( من جارية تركية اسمها جيجك.ها264)رجب 

*** 

كان املكتلي بالرقة ح  بلغه اخلرب بوفاة أبيه، فام إن وصله حتى أخذ البيعة عىل من عنده 

ا مثل ديار ربيعة ومُض من العسكري ، وأرسل إىل نواحي ا عراب التي ُ شى اضطراهب

 2أرسل إليها من حيلظها، وجتهز للرحيل إىل بغداد فوصلها ) ،وغريها يف اجلزيرة اللراتية

 (.ها221مجادى ا وىل 

 ومن هناك بدأت رحلة خالفة قصرية كانت فارقة يف تاريخ اخلالفة العباسية.

 أحوال اخلالفة

دم املطامري )سجون حتت ا رض( يف اليوم الذي وصل فيه املكتلي إىل بغداد، أمر هب

 التي بناها أبوه، وأمر ببناء جامع يف مكاهنا.

وقد برز بوضوح نلوذ الوزير أيب القاسم بن عبيد اهلل بن سليامن منذ اليوم ا ول يف عهد 

املكتلي، بل نستطيع أن نقول منذ آخر أيام املعتضد، ال سيام أيام مرضه، فمن ذلك: أنه حاول 

ن أبناء املعتضد وحاول أن يستميل بدرا غالم املعتضد وقائد اجليش إىل هذا رصف اخلالفة ع

ا مر إال أن بدرا رفض هذا متاما ومل يستطع الوزير أن يلعل شيئا. ويف اليوم ا ول لقدوم 
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املكتلي إىل بغداد أمر باإلفراج عن عمرو بن الليث الصلار الذي كان ما زال يف السجن فقد 

م ح  كان املكتلي يف الري وكان عمرو يكثر من اإلهداء إليه، إال أن الوزير كان بينهام ود قدي

ملا علم هبذا أرسل إىل عمرو من يقتله يف سجنه، وقد كان ما أراد الوزير، وال ندري هل علم 

املكتلي وسكت؟ أم أنه مل يعلم ووصل إليه ا مر عىل أهنا وفاة طبيعية؟ ال سيام وأنه ثبت 

تعبريا  ه سيلادَ لَّ وقَ  سم بن عبيد اهلل بن سليامن يف مكانه، وَخَلع عليه ست ُخَلعٍ الوزير أيب القا

 وتأكيدا عن رضاه عليه. 

كذلك سعى الوزير يف اإليقاع ب  اخلليلة وقائد اجليش بدر، حتى استصدر من اخلليلة 

لقتله حتى تم قرارا يسحب به القادة التابع  لبدر من قيادته، وصادر أمواله ثم احتال الوزير 

( يف مشهد يعيد إىل ا ذهان ها221رمضان  6له ا مر باللعل، وُقتِل بدر غدرا وظلام )

مؤامرة اللضل بن سهل عىل هرثمة بن أع  القائد اللذ الذي كان خملصا للمأمون. وقد أدى 

 هذا النشقا  فرقة عسكرية بقيادة إسحا  اللرغا  أحد املقرب  من بدر.

(، إال أن ها212لي أن ينقل عاصمة اخلالفة مرة أخرى إىل سامراء )وقد أراد املكت

 الوزير رده عن هذا الرأي.

 .زادت الرصاعات واملنافسات ب  ذوي النلوذ بالدولةويف عهد املكتلي 

وكان اإلنجاز السيايس املهم الذي حدث يف خالفة املكتلي هو إهناء الدولة الطولونية 

ذ املبارش للخالفة العباسية، ومل يكن ذلك ملجرد ضعف وعودة مرص والشام إىل النلو

الطولوني  أو بقوة ذاتية للخالفة العباسية، بل كان السبب ا هم هو قوة القرامطة الذين 

أضعلوا الدولة الطولونية يف الشام بعد اهلزائم املتكررة التي أوقعوها هبم وهجومهم عىل 

وحيث اهنارت تلك البالد وضعف سلطان  (،ها221البالد وا نحاء واقتحامهم دمشق )

الطولوني  عليها، وحيث مل يكن القرامطة إال جمموعة من العصابات تشن احلروب اخلاطلة، 

فقد كانت اللرصة قائمة لدى اخلالفة العباسية الستعادة ما حتت نلوذ الطولوني ، وسهل 

جانب اخلالفة وهي سنة  هذا ا مر أكثر ح  انحاز بعض أمراء الطولوني  يف الشام إىل

ا نظمة ح  تنهار، فيلحق رجاهلا أنلسهم إما رغبة يف النظام اجلديد وإما رهبة من البقاء مع 

وأحيانا يكون إخالصا وتغليبا ملصلحة البالد بإدخاهلا يف سلطان اجلانب  ،اجلواد اخلارس

 ا قوى رعاية هلا ومحاية  هلها.
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ومعه جمموعة من قادة  -ن يف وظيلة كاتب اجليشوكا–عهد املكتلي ملحمد بن سليامن 

اجليش باملسري إىل الشام ومرص السرتجاع املناطق التي كانت للطولوني  بعد ما نزل هبم من 

(، فدخل إىل مرص ها211فخرج جيش من عرشة آالف رجل من بغداد )رجب  ،(1)اهنيارات

–ة غالم يازمان اخلادم ( حيث عاصمة الطولوني ، وكذلك أرسل املكتلي دميانها212)
يف فرقة بحرية لتحارص مداخل النيل من البحر  -الذي كان واليا عىل طرسوس من قبل

املتوسط فتلرض حصارا بحريا عىل الطولوني ، وما إن وصل جيش حممد بن سليامن حتى 

استسلم كثري من القادة وا مراء أصحاب هارون بن مخارويه الذي اضطربت صلوفه 

باكات داخلية ب  جنوده وُقتِل فيها، وتوىل ا مر بعده عمه شيبان الذي طلب واندلعت اشت

 طولونا مان من حممد بن سليامن الذي دخل مرص بسهولة واستوىل عىل ديار آل 

تبقى منهم، وأمره املكتلي بإرساهلم إىل بغداد لينتهي  نر وقصورهم، وألقى القبض عىل مَ 

 .(2)د بن طولون بعد أربع  سنة من تأسيسهاخطرهم متاما، وهبذا انتهت دولة أمح

 املشهد يف املشرق

بمقتل عمرو بن الليث الصلار انتهت أيام الصلاري  وخطرهم من املرش  الذي صار 

يتوىل أمره اآلن السامانيون وكبريهم إسامعيل الساما  الذي قىض عىل الصلاري  ثم هزم 

 تضد.الزيدي  أيضا كام ذكرنا سابقا يف عهد املع

لكن حممد بن هارون الذي توىل أمر طربستان نائبا عن إسامعيل السااما  اساتقل بنلساه 

ر أنه يف حصن ومأمن يف طربستان ال سيام أن إسامعيل  ومترد عىل إسامعيل الساما ، ولعله َقدَّ

 الساما  ما زال مقيام فيام وراء النهر حيث النلوذ ا سايس للساماني .

مد بن هارون أن أهل الري راسلوه ليتوىل أمرهم بعد أن أساء واليهم ثم زاد يف نلوذ حم

السرية فيهم، فسار حممد بن هارون وهزم الدمتش واستوىل عىل « الدمتش» الرتكي واسمه

(، وقد كان متوقعا أن يبعث إسامعيل الساما  جيشا من عنده ملواجهة ها221الري )رجب 

يلة املكتلي سارع بتحليز إسامعيل الساما  عىل مترد حممد بن هارون وتوسعه، لكن اخلل

(، فخرج إسامعيل يف جيشه إىل الري فهرب ها212حرب حممد بن هارون فوالَّه عىل الري )

                                                 
 عد، ولكن هيمنا اآلن متابعة سيا  انتهاء الدولة الطولونية.سنأيت لتلصيل املواجهات مع القرامطة فيام ب (1)

 .51، واملقريزي: اتعاظ احلنلا ص425 – 6/422ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)
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 منه حممد بن هارون إىل قزوين ثم عاد إىل طربستان، فألزم إسامعيل نائبه عىل جرجان واسمه

لثمن، فاحتال بارس حتى أرسه وأرسل أن حُيُض حممد بن هارون مهام كلله ا« بارس الكبري»

 (.ها212به إىل إسامعيل الساما ، وهناك ُحبِس وما لبث أن مات بعد شهرين من حبسه )

كان هذا هو التمرد الوحيد الكبري الذي تم عىل سلطة إسامعيل الساما  الذي كان رجال 

اسان كام صلح من باهرا قويا، حسن السرية كثري العدل واحللم، وقد صلح به احلال يف خر

قبل يف بالد ما وراء النهر، وهلذا مل يكن املشهد مضطربا يف املرش  كام ظل كذلك يف السن  

 املاضية، بل إن الرش  عاد إليه خرب اجلهاد عىل يد الساماني .

وأول اخلرب عن هذا هو ذلك اهلجوم الكبري الضخم الذي قاده ا تراك فيام ييل حدود 

( للهجوم عىل البالد اإلسالمية ها211إذ اجتمعوا يف حتالف ضخم ) الدولة اإلسالمية،

الواقعة حتت سلطان الساماني  يف بالد ما وراء النهر، فجهز إسامعيل الساما  جيشا كثيلا، 

واستعان كذلك باملتطوع  للجهاد، فباغتوهم هبجوم ملاجئ حققوا به نرصا هائال كبريا، 

ا﴿وعاد املسلمون سامل  غانم ،  ر َينَاُلوا َخرير   .﴾َوَردَّ اهللُ الَِّذيَن َكَلُروا بَِغيرظِِهمر مَل

ها( كان إسامعيل ينلذ توغال يف أرايض ا تراك فافتتح كثريا 212وبعد أقل من عام  )

من البالد ودمر كثريا من احلصون واملقدرات احلربية إلهناء أي هتديد عسكري قد يستخدمها 

 ة.ملهامجة ا رض اإلسالمي

ها( تويف إسامعيل بن أمحد الساما ، بعد حياة عطاء حافلة يف اجلهاد 215صلر  15ويف )

باب ا مور حتت حكمه يف خراسان وما وراء النهر، وكان عادال حليام حيرتم توالسياسة واست

العلامء ويقدر العصامي  وحيب أن يصنع اإلنسان نلسه بنلسه دون اعتامد عىل نسبه، وهو 

 .«.عصاميا ال عظامياكن » ل الشهريصاحب القو

 ومل يكن بعده إال شهور قليلة حتى تويف املكتلي أيضا.

 املشهد يف الثغور

شكى أهل الثغور واليهم مظلر بن حاج فعزله املكتلي وع  بدال منه أبو العشاائر أمحاد 

 (.ها212بن نرص )ا

لة من أهلها بجيش ( هاجم الروم حدود البالد اإلسالمية عىل ح  غلها211ويف عام )
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وأرسوا الكثاري مان املسالم  ومانهم كثاري مان النسااء وقتلاوا كبري يقدر بامئة ألف، فتوغلاوا 

عااىل علاام بأوضاااع  » وكااان وقاات احلملااة فرصااة ذهبيااة لالمرباطااور الااذي كااان وا طلااال،

العواصم والثغور، ومن تلك ا وضاع، إحرا  ا سطول البحري التابع لثغر طرسوس بأمر 

هاا(... وكاذلك انشاغال العباساي  بقتاال القرامطاة يف باالد 227يلة العباايس املعتضاد )اخلل

 .(1)«الشام

وكان أمري البحر يف - (2)عىل أن الرد مل يتأخر كثريا بل انطلق البحار الكبري غالم زرافة

من طرسوس بجيش كبري ونلذ غزوة من أهم وأخطر الغزوات يف تاريخ البحرية  -طرابلس

الذي انضمت له –، بل يف تاريخ احلروب اإلسالمية البيزنطية، إذ خاض بأسطوله اإلسالمية

الرتكية، ثم خاض  (3)البحر املتوسط فغزا مدينة أنطالية -سلن أخرى من مرص وإفريقية

بأسطوله مياه البحر املتوسط حتى توغل يف بحر إجيه، وهاجم املدينة الثانية يف االمرباطورية 

وهي مدينة تسالونيك اليونانية التي كان عدد سكاهنا « القسطنطينية» هاالبيزنطية بعد عاصمت

، وكان فتحا هائال (4)وكانت من أهم الثغور التجارية يف الدولة البيزنطية ،نحو ربع املليون

                                                 
 .122د. عمر عبد السالم تدمري: لبنان منذ قيام الدولة العباسية وحتى سقوط الدولة اإلخشيدية ص (1)

أصله يوناّ ، اعتنق اإلسالم، ونسب  «Loeoftripoli»ليو الطرابليّس »املسلم غالم زرافة: هو أمري البحر  (2)

رشيق »وهو « الون»و « الو»و « الوي»إىل طرابلس الشام حيث توىّل إمرهتا، وقد ورد اسمه معّربا: 

ب  نه كان مملوكا لزرافة حاج« غالم زرافة»وقيل له: « . والة مرص»يف « الكندي»كام يسّميه « الوردامي

املتوّكل العبايس. انظر: د. عمر عبد السالم تدمري: لبنان من قيام الدولة العباسية حتى سقوط الدولة 

 وما بعدها. 21. صاإلخشيدية

أعظم بحار يف ذلك العرص، وأعظم بحار »املؤرخ الكبري ا ستاذ حممد عبد اهلل عنان بأنه وقد وصله 

 وما بعدها. 12ص« مواقف حاسمة يف تاريخ اإلسالم»وأفرد له مبحثا يف كتابه « مسلم عىل اإلطال 

يف بعض املصادر كالطربي والكامل البن ا ثري وتاريخ اخلللاء للسيوطي، « أنطالية»وردت املدينة باسم  (2)

كاملسالك واملاملك لإلصطخري، وتاريخ حلب « أنطاكية»ووردت يف بعض املصادر ا خرى باسم 

 للذهبي وتاريخ اإلسالم له أيضا، والبداية والنهاية البن كثري، للعظيمّي، والعرب يف خرب من غرب

وشذرات الذهب البن العامد وخطط الشام ملحمد كرد عيل وغريها. وقد نبه د. عمر عبد السالم تدمري 

حمقق تاريخ اإلسالم إىل هذا اخلطأ وصححه وكذلك فعل د. بشار عواد معروف يف حتقيقه لتاريخ 

ب اإلسالمي( كام نبه عليه حممد ا رنؤوط حمقق شذرات الذهب. وأنطالية: هي اإلسالم )ط دار الغر

 اآلن أتاليا أو أداليا يف تركيا عىل ساحل البحر املتوسط والتي تقع عىل اخلليج املعروف باسمها.

يه سالونيكة يف التنب»فهو يسميها مل تذكر الروايات العربية شيئا عن تسالونيك اللهم إال املسعودي،  (4)

= (، وحدث اخللط من لدن الطربي 1/222يف مروج الذهب ) «سلوقية»( أو152)ص «واإلرشاف
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عظيام مزلزال، غنم فيه املسلمون غنائم كبرية حتى لقد بلغ سهم املحارب الواحد من الغنائم 

ينار. وحطموا القوة احلربية للمدينة وأرسوا كثريا من الروم، وأنقذوا يف هذه الغزوة ألف د

 .(1)نحو مخسة آالف أسري مسلم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

وكان من اآلثار اجلانبية لغزوة غالم زرافة وقوع اثن  من رجال الدولة البيزنطية يف 

كان حيمل اجلزية  ا رس، ا ول كان حيمل ذهبا إلنلاقه عىل القوات املوجودة بصقلية، والثا 

                                                 
التي كانت املدينة الثانية بعد  «أنطالية»ومن نقل عنه يف هذه الغزوة، فاملكتوب أن الغزوة كانت عىل =

هذا ا مر القسطنطينية، ومل يكن هذا صحيحا، بل كانت تسالونيك هي املدينة املقصودة، ومل حيسم 

 اليونا  شاهد العيان عىل املعركة بشكل جيل وملصل إال الرواية البيزنطية التي جاءت عن املؤرخ 

وقد كان من ا رسى، فهو الذي كتب التلاصيل التي نقلها عنه املؤرخ جورج فينالي إىل « كامنياتس»

ؤرخ املعروف حممد عبد اهلل عنان فلتح اإلنجليزية يف كتابه )تاريخ اإلمرباطورية البيزنطية(، وعنه نقلها امل

بذلك جمال دراستها ب  الباحث  العرب ومن ثم تتبعها وبذل اجلهد يف تلصيلها الدكتور عمر عبد 

 السالم تدمري.

، وحممد عبد اهلل عنان: 6/422، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/656الطربي: تاريخ الطربي  (1)

وما بعدها، ود. عمر عبد السالم تدمري: لبنان منذ قيام  12الم صمواقف حاسمة يف تاريخ اإلس

 وما بعدها، وانظر: 11العباسية وحتى سقوط الدولة اإلخشيدية صالدولة 

Georgr Finaly: History of the Byzantine Empire, William Blackwood and sons, Edinburdh, p317. 
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التي تدفعها املدن املقدونية للبلغار، فوقعت هذه الثانية يف يد املسلم  فكانت من غنائمهم، 

 .(1)وسبب هذا مشكالت ب  البيزنطي  والبلغار

 يقول املؤرخ حممد عبد اهلل عنان معلقا عىل هذه الغزوة:

دة البحرية يف بحر الروم هذه ملحة من أخبار البحارة املسلم ، ومنها نرى أن السيا

كانت للمسلم  مدى أحقاب طويلة، وأن سري تلك اللتوحات واحلمالت البحرية التي 

انتهت بلتح إقريطش وصقلية وثغور إيطاليا اجلنوبية، واستطاعت أن جتوس خالل البحر 

حتى القسطنطينية عاصمة الدولة الرشقية وحتى روما عاصمة النرصانية وجنوه أقي الثغور 

اإليطالية، ليست تقل يف ا مهية واجلرأة عن غزوات البحارة اإلسبان واإلنجليز يف القرن 

السادس عرش يف املياه ا مريكية، وليست أعامل بحارة كأيب حلص عمر البلوطي وليو 

الطرابليس أقل رنينا وروعة من أعامل أمراء البحر املحدث  مثل أندريا دوريا وجون 

، وكورتيز، وبيزارو وغريهم ممن متأل سريهم وأعامهلم صحلا من هوكنس، وفرنسيس دريك

أبدع وأمتع صحف التاريخ احلديث، ويف سري هذه احلمالت والغزوات اإلسالمية نستشف 

اضمحالل الدولة البيزنطية وضعف حكومة قسطنطينية وفساد بالط يؤثر طغيانه تبديد 

ائس عىل حتص  أطراف الدولة وإعداد أموال الدولة يف مظاهر الرتف وتشييد القصور والكن

جيوشها وأساطيلها، بيد أّنا نستطيع أن نالحظ أيضا أن ميول الشعوب التي حتكمها الدولة 

كانت عامال هاما يف تسهيل غزوات املسلم ، فإن هذه الشعوب مل تر يف حكم املسلم  من 

مبلغا مل تبلغه حكومة  الغضاضة ما كانت تقدره حكومة قسطنطينية التي بلغ عسلها وجورها

إسالمية يف هذا العرص، ولنا دليل يف فتح صقلية التي انضم أهلها إىل املسلم  يف حماربة 

 . (2)البيزنطي 

 بعد هذه الغزوة كانت بقية املواجهات اإلسالمية البيزنطية برية وليست بحرية..

ىل مدينة مرعش ( عها212لقد شن الروم إغارات قوية إىل حد ما يف العام التايل )

ونواحيها، ونتيجة هلذا عزل اخلليلة أبا العشائر أمحد بن نرص عن والية الثغور وعهد هبا إىل 

أسري، وكرروا إغاراهتم يف  1122رستم بن بردوا الذي توىل فداء ا رسى من الروم فلدى 

                                                 
 .172، 161اطورية البيزنطية صد. حممود عمران: معامل تاريخ االمرب (1)

 .12حممد عبد اهلل عنان: مواقف حاسمة يف تاريخ اإلسالم ص (2)
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ة رد يف أيضا. ومل يكن ثم عىل بعض أعامل حلب فقتلوا وهنبوا وسبوا( ها212العام التايل )

 هذين العام  النشغال املسلم  بقتال القرامطة.

( حيث قاد أمحد بن كيغلغ نائب دمشق جيشا توغل يف ها214وعاد املسلمون إىل الغزو )

أرض الروم مرت  وحقق نرصا كبريا، فقتل نحوا من أربعة آالف وأرس نحوا من مخس  أللا، 

سلم  البطريق أندرونقس الذي كان يتوىل وأسلم أحد بطارقة الروم، كام دخل يف جوار امل

حرب املسلم  يف الثغور الرومية، وحرر معه مائتي أسري من املسلم ، ووصل إىل بغداد بعد 

مساعدة من املسلم ، وحينئذ أرسل امرباطور الروم يعرض اللداء عىل اخلليلة املكتلي 

 سلمون ثالثة آالف أسري.( فاستنقذ املها215فأجابه إىل ذلك وتم اللداء )ذي القعدة 

 وهنا ختمت املواجهات اإلسالمية الرومية يف عهد املكتلي!

 حركات التمرد وأخبار القرامطة

كانت حركة التمرد الكربى التي وجه هلا املكتلي جهده، والتي أرضت البالد والعباد 

لة وغري أرضارا هائلة هي متردات القرامطة، وفيام عداها كانت حركات التمرد ا خرى قلي

 مؤثرة وتنتهي برسعة أو ختتلي من ذكر التاريخ بام يدل عىل خلوهتا وتشتتها.

إال واحدا يف مرص  -بخالف القرامطة–وال نكاد نرى متردا مهام يف حياة املكتلي 

( ومن فلول الطولوني  واسمه إبراهيم اخلََلنرجي، كان قائدا من قواد الطولوني ، ها211)

املصالح واالرتباطات مع الطولوني  ومن انحاز إليهم، وأصبح قوة واستامل إليه أصحاب 

مؤثرة عجز عنها وايل مرص عيسى النورشي الذي طلب املدد من اخلليلة، وكان اخلليلة يعلم 

رضورة إهناء أمر الللول وإال انقلب الوضع وضاع كل اجلهد هباء، فأرسل ما أمكنه من 

حتى كاد أن  رج املكتلي بنلسه عىل رأس – إمدادات استطاعت بعد عناء وحروب صعبة

 (.ها212إهناء مترد اخللنجي والقبض عليه ودخل بغداد أسريا )رمضان  -جيش

 فكانت هلم فصول قصة دامية أليمة.وأما القرامطة 

ظلت جبهة أيب سعيد اجلنايب يف البحرين وا حساء ورش  اجلزيرة هادئة ساكنة يف عهد 

ط ا كرب من نصيب جبهة زكرويه بن مهرويه الذي أصبح رئيس املكتلي، بينام كان النشا

تنظيم القرامطة يف العرا  بعد قرمط وصهره عبدان كام ذكرنا سابقا، وقد استمر نشاط 
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 زكرويه وأبنائه يف مناطق الشام يف أغلب احلال.

كان نشاط القرامطة يف الشام حتت قيادة حييى بن زكرويه امللقب بالشيخ، والذي انترص 

ُطغج بن ُجف )ربيع اآلخر  -وكانت يف سلطان الطولوني –عىل جيش أرسله وايل دمشق 

(، وعانت منه مناطق الرقة التي عاث فيها فسادا، ثم تقدم حتى حارص دمشق نلسها ها212

حصارا قاتال حتى كاد أهلها هيلكوا، فتحرك أعيان الناس وعلامؤهم يف بغداد ويف مرص، 

عنده كام أرسلت مرص جيشا آخر فتمكن اجليشان من فك حصار وأرسل اخلليلة جيشا من 

 دمشق وهزيمة القرامطة وقتل قائدهم حييى بن زكرويه.

وما لبث أن عاد اجليشان حتى كان القرامطة يعيدون تنظيم صلوفهم، فولوا عليهم أخا 

مجوا دمشق القائد املقتول الذي تسمى بأمحد ولقب نلسه بأمري املؤمن  وُعِرف بأيب شامة، فها

مرة أخرى يف ذات العام وانرصفوا عنها بعد أن أنقذ أهل دمشق أنلسهم بأموال دفعوها إليه، 

ثم انطلق إىل محص فاقتحمها واستباحها ثم إىل محاة ثم إىل معرة النعامن ثم إىل بعلبك، ويف 

 رجال كل تلك ا نحاء كان يستبيح ا موال والنساء، ويرتكب املذابح الشنيعة فال يرحم ال

وال امرأة وال طلال، ورغم أنه يدعي أنه من نسل عيل وفاطمة، إال أنه ح  يدخل املدينة يبدأ 

َية بانتهاك حرمات بني هاشم، وح  واجه مقاومة يف َسَلمر
ثم أعطاهم ا مان غدر هبم  (1)

بل  ح  فتحوا أبواب املدينة وبدأ بقتل اهلاشم  ثم أباد أهلها حتى الصبيان يف الكتاتيب

، وكان يستبيح املرأة اهلاشمية فيجعلها (2)«ثم خرج منها وليس هبا ع  تطرف» وحتى البهائم

حالال للجامعة من أتباعه يتناوبون عليها حتى ال ُيعرف والد الطلل ح  يولد، وكان 

 القرمطي ُيَكِلر أهله ويقتلهم إن مل يستجيبوا له ويدخلوا يف دينه.

                                                 
َية»كانت  (1) ، ثم «اإلسامعيلية»كام ذكرنا رأس تنظيم القرامطة أول ا مر ح  كانت جزءا من دعوة  «َسَلمر

صال اللعيل عىل وصهره عبدان، وظهر زكرويه عىل الساحة بدأ االنل «قرمط»ح  ظهر النزاع مع 

ا رض ب  حركة القرامطة وحركة اإلسامعيلية، فاستمر زكرويه يرث ما زرعه قرمط يف العرا  

وهم أصحاب حركة اإلسامعيلية التي ابتدأ منها أمر –والبحرين واليمن، بينام انتقل القداحيون 

سيكون هلا أيام هائلة فيام  إىل املغرب حيث سيؤسسون هناك الدولة العبيدية )اللاطمية( والتي -القرامطة

 بعد.

لذا، كانت سلمية يف ذلك التوقيت فارغة من رأس التنظيم الذي انبثقت منه حركة القرامطة، وخلت 

 ساحة البالد كلها لزكرويه، فيام انتقل نشاط القداحي  إىل املغرب.
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إىل اخلليلة الذي جهز جيشا كثيلا وانطلق بنلسه عىل وصلت استغاثات أهل الشام 

رأسه، ونزل مدينة الرقة وجعلها مركز العمليات إلدارة احلروب مع القرامطة، وأرسل فرقة 

من جيشه تسبقه بقيادة أيب ا غر فعسكرت يف مكان قريب من حلب ولكنها تلقت هزيمة 

( فلم ينج إال بألف مقاتل ها212قاسية إثر هجوم ملاجئ من جيش أيب شامة )رمضان 

انسحب هبم نحو حلب، ولكنهم استطاعوا رد هجوم القرمطي ذي الشامة عليها فلم يستطع 

 أن يدخل حلب وعاد خائبا.

ثم وصل جيش من مرص يقوده بدر احلاممي فحارب القرامطة بعد هذه املوقعة بنحو 

ها كثريا منهم حتى ( فأوقع بالقرامطة هزيمة كبرية أخرى قتل فيها212الشهر )شوال 

 انسحبوا إىل البادية.

وال شك أن جهاز الدولة االستخباري بدأ يف العمل يف سائر ا نحاء، ومن نتائج ذلك 

–أن أمري البحرين قاد هجوما ملاجئا عىل حصن للقرامطة يف اجلبهة الساكنة يف ا حساء 
قتل فيها  -(ها212ام )يف نلس هذا الع-وأوقع هبم هزيمة كبرية  -جبهة أيب سعيد اجلنايب

الرجل الثا  بعد أيب سعيد اجلنايب، وسيطر فيها عىل مدينة القطيف. ويبدو أن هذه اهلزيمة 

 هي التي أوقلت عمل هذه اجلبهة القرمطية يف عهد املكتلي.

وبالعودة إىل املشهد يف الشام سنرى أن املكتلي قد وىل القيادة العامة يف اجليش ملحمد بن 

( قبل محاة باثني عرش ها211املحرم  6تب الذي قاد حربا هائلة مع القرامطة )سليامن الكا

 ،ميال، فأوقع هبم اهلزيمة الساحقة التي انتهت فيها قوة ذي الشامة وفر هاربا ناحية الصحراء

ِسل إىل الرقة حيث مركز العمليات التي يتواجد فيها اخلليلة  ثم انكشف أمره فوقع أسريا وُأرر

(، ثم سار به اخلليلة إىل بغداد وهناك قتله أبشع قتلة أمام ها211املحرم  26لها )املكتلي فوص

الناس جراء ما أفسد يف البالد من املذابح وما انتهك من احلرمات وا عراض بعد أن قتل 

 أتباعه أمامه.

رضبة قوية  -حييى امللقب بالشيخ وأمحد امللقب بذي الشامة - وكان مقتل ابني زكرويه

ا زلزل أفكار أتباعهام حيث رأوا بأعينهم قتل اإلمام   تلقتها جبهة القرامطة يف الشام، وحدث 

اللذين ظنومها املهدي ونائبه، فاستسلم بعضهم، وطلب بعضهم ا مان فأمنه املكتلي، 

وهم من أهم من استجابوا لدعوة القرامطة كام –وسعت جمموعة من قبيلة بني العليص 
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مان يف الغدر فلام أمنهم املكتلي حاولوا الغدر بالوايل القاسم بن الستغالل هذا ا  -ذكرنا

 سيام ولكنه كان يقظا فقتلهم فارتدع الباقون وسكنوا.

بعد هذا النرص عىل القرامطة توجه حممد بن سليامن الكاتب عىل رأس اجليش لينهي 

إعادة التنظيم الدولة الطولونية كام ذكرنا فيام سبق، وحاول زكرويه بن مهرويه من جديد 

املنهار من خالل رسائله ومن خالل ابنه الثالث أيب اللضل واسمه نرص، وسكنت جبهة 

 الشام أكثر من سنة اسرتاح فيها الناس من رش القرامطة.

( يف جبهة أخرى ها212سكن مشهد القرامطة يف الشام والعرا  لكنه بز، )ربيع اآلخر 

 سعيد اجلنايب يف ا حساء، واستطاع داعية القرامطة جديدة.. يف اليمن، وهي التابعة جلبهة أيب

أن يتغلب عىل مدن اليمن وأن يقتحم صنعاء وأن يقتل غالبية أهلها بعد أن قاوموه حتى مل 

يللت منهم إال القليل، وتوسع سلطان القرامطة حتى شعر أهل مكة باخلوف منه فقدم وفد 

ون منه توجيه جيش إىل مكة لصد هجوم ( يطلبها212مجادى ا وىل  12منهم إىل اخلليلة )

( إال أن أهل صنعاء اجتمعوا من بعد ها212رجب  12القرمطي عنها، ثم وصل إىل بغداد )

تشتت عىل حرب القرمطي وتعاهدوا وحاربوه حتى هزموه واضطر أن ينسحب إىل جهة 

 ، فسكن هبذا مشهد اليمن!(1)نائية من اليمن

فإنه ينبغي أن نسجل أمرا مهام، وهو أن القوة الضاربة  وإذا عدنا إىل القرامطة يف الشام،

املستجيبة للقرامطة كانت، كام ذكرنا من قبل، هي قبائل العرب يف البادية، وكان انتشار أمر 

القرامطة فيهم لعدة أسباب، منها: اجلهل الذي جيعل انخداعهم سهال أمام داعية القرامطة 

رج الذين احتضنوهم للرتة طويلة، ومنها أنه يتلق مع كام كان سهال من قبل أمام داعية اخلوا

من قبل ظهور –هواهم يف السلب والنهب واالستيالء عىل البالد وهم الذين كانوا 

ينلذون اإلغارات واهلجامت يف مناطق العرا  واجلزيرة اللراتية وعىل قوافل  -القرامطة

 احلجاج لسلبها.. وجرت بينهم وب  اخلالفة حروب كثرية.

أ نرص بن زكرويه يستميل إليه قبائل العرب مرة أخرى، ويعيد التأكيد عىل أن زمان بد

ظهور املهدي وإتيان النرص قد حان واقرتب، ولكن مهمته كانت أصعب هذه املرة، إذ 
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ورشاذم الناس  (1)رفضت كثري من القبائل استئناف العمل معه، ومل يستجب له إال الصعاليك

العليص، وظل مأواه يف قبيلة بني كلب التي انحاز غالبهم إليه، وملا  مع قليل من القبائل كبني

 ( إغاراته عىل مدن الشام حُمَّمال  ها212بدا له أهنم قد صاروا قوة من جديد بدأ من جديد )

بثأر أخويه املقتول  من قبل، وكان قد استغل فرصة غياب القوة الدمشقية وقوة جيش 

 د اخللنجي.اخلالفة يف مرص حيث ُتنرهي متر

مل يستطع صالح بن اللضل نائب الوايل يف الشام بام معه من القوات صدَّ هجوم القرامطة 

الذين اقتحموا الابالد بعناف 

كبااااري، فاااااقتحموا برصااااى 

وأذرعاااات والبثيناااة، وُهاااِزم 

صااالح باان اللضاال هزيمااة 

كبرية وُقتِل، وحاولوا اقتحام 

دمشاااااق فلااااام يساااااتطيعوا 

فقصدوا طربية، ويف كل هذه 

الاابالد كااانوا يعطااون أهلهااا 

ا ماااان ثااام يغااادرون هبااام 

 وينلذون مذبحة أبشع من ا وىل ويسبون النساء وا طلال.

حترك جيش من بغداد بقيادة احلس  بن محدان وعدد من خرية قادة اخلالفة، فانسحب 

القرامطة إىل صحراء الساموة وردموا اآلبار والعيون حتى يقطعوا املاء عن اجليش الذي 

اردهم، فتوقف اجليش باللعل مما أتاح هلم فرصة هجوم لييل عىل مدينة هيت فاستطاعوا يط

قتلوا من أهلها مائت  فهنب ما حوهلا واعتصم أهل املدينة هبا وفشل القرامطة يف اقتحامها 

وهنبوا ما استطاعوا من ا موال واملتاع، وحينئذ وجه املكتلي جيشا آخر بقيادة حممد بن 

                                                 
الصعاليك: الصعلوك يف اللغة هو اللقري، ولكن العرب كانوا يطلقوهنا أيضا عىل قطاع الطر ، ويذكر  (1)

د. شوقي ضيف أنه يمكن متييزهم إىل ثالث جمموعات؛ اخللعاء الشذاذ: الذين تربأت منهم قبائلهم 

انتساهبم إليهم، وحمرتيف  فعاهلم وجرائمهم، وأبناء احلبشيات: الذين رفض آباؤهم االعرتاف هبم و

فرسانا وشجعانا مثل عروة بن الورد، وأحيانا قبائل احرتفت الصعلكة مثل  نالصعلكة الذين قد يكونو

 .275هذيل. انظر: د. شوقي أبو ضيف: العرص اجلاهيل ص
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روا املاء أيضا، فحينئذ طلب إسحا  بن كن داجيق فانسحبوا مرة أخرى إىل الصحراء وَغوَّ

حممد أن تأتيه أمداد من املاء والدواب من بغداد، وأرسل إىل جيش احلس  بن محدان الذي 

يطاردهم من جهة الشام ليتحركا معا، وح  شعر بنو كلب بالكارثة التي ستنزل هبم قتلوا 

سار قاتله إىل املكتلي ليتقرب إليه ويرجو ا مان لقومه، فأجابه نرص بن زكرويه بأنلسهم، و

اخلليلة وكافأه، وكان زلزاال آخر نزل بالقرامطة وعقيدهتم، إذ ما يزالون يشهدون اهلزائم 

وقتل رؤوسهم الذين ادعوا أهنم املهدي ونائبه وأن وقت ظهورهم قد أوشك، فجرى بينهم 

البعض إىل اخلليلة يستأمنونه ويطلبون العلو، وظل اقتتال داخيل، فرتكهم البعض، وذهب 

 الباقي يف مواقعهم يف صحراء الساموة. 

وال شك أن زكرويه نلسه كان يف أسوأ حال، فقد ُقتِل أوالده الثالثة، وظهر  تباعه 

كذب وعوده، فاحتاج أن يصنع نرصا رسيعا وظاهرا، فأرسل إىل القرامطة وبني كلب يؤنبهم 

لهم هذا قد جعلهم من املرتدين، وبأن وقت الظهور قد حتدد، وأنه يوم عيد و ربهم بأن فع

( يف الكوفة فأمرهم بالتجهز واالستعداد وكتامن ا مر، واستعد زكرويه ها212ا ضحى )

للهجوم بمن معه عىل الكوفة يف ذلك اليوم، واعتمد عىل أهل الكوفة وانحيازهم إليه، فلام 

ة ا عالم ودخلوا الكوفة بعدد قليل من اللرسان، هم مائة جاء يوم العيد أظهر القرامط

ن يف وفارس فحسب، ولكن اهلل خيب مسعاه إذ مل ينحز إليه من الكوفي  أحد حتى الطالبي

 الكوفة، بل قاوموا القرامطة حتى اضطروا لالنسحاب خارج الكوفة.

بعض كبار القادة  طلب إسحا  بن عمران من اخلليلة مددا من العساكر فوصل إليه جيش مع

(، وأما القرامطة فقد ظهر فيهم زكرويه بنلسه بعد فرتة االختباء والتخلي ها212ذي احلجة  15)

وأعد ما استطاع من قوته الضاربة التي جهزها يف أنحاء العرا  يف كل تلك اللرتة السابقة، ولكنه 

 رجل فقط. تلقى صاعقة قاسية ح  مل يأت إليه من كل الذين دعاهم إال مخسامئة

مل يلت هذا يف عضد الداهية زكرويه بل أعد كمينا حمكام جليش اخلالفة، واندلعت بينهم 

احلرب واشتدت ثم برزت القوات الكامنة من خلف جيش اخلالفة فأوقعت هبم هزيمة 

نكراء شنيعة، حتى فشا فيهم القتل ومل ينج من اجليش إال صاحب الدابة القوية أو من أثخنته 

ضع نلسه ب  القتىل، وغنم القرامطة غنائم كثرية، وكانت هزيمة فادحة اهتزت هلا اجلراح فو

ز اخلليلة جيشا آخر بقيادة  حممد بن إسحا  بن كنداج بغداد اخلالفة وبغداد الناس، وَجهَّ
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 .وضم إليه من ا عراب بني شيبان وغريهم وأكثر من أللي رجل

( لكي ها214عائدين من مكة )املحرم وأما زكرويه فقد بدأ باعرتاض طريق احلجاج ال

يتقوى بام معهم من ا موال واملتاع، واستطاع ا يقاع بقافلت : ا وىل  هل خراسان حيث 

قاتلوه قتاال شديدا حتى طلب هو وقف القتال وأعطاهم ا مان وما إن أمنوا حتى غدر هبم 

ر وقتلهم مجيعا إال من استطاع النجاة رشيدا شاذا، ثم أوقع بقاف لة أخرى بعدها، وكان قد َغوَّ

اآلبار ومنابع املاء حتى عطش الناس ومل يكن هبم قوة عىل القتال، وكان يمثل بالقتىل، ويصنع 

من جثثهم تالال، وكانت نساء القرامطة تدور ب  القتىل واجلرحى كأهنن يسق  اجلرحى فإن 

 ظهر جريح كان يدعي أنه ميت قتلنه بال رمحة.

يه ما وسعه من ا نحاء يف تلك املنطقة مثل واقصة وفيد، وقد نجا وبلغ فساد زكرو

 أهلهام إذ اعتصموا داخل املدينة ورفضوا التسليم ولو با مان.

واهتز املسلمون مجيعا  نباء اهلجوم عىل احلجاج، وجهز اخلليلة جيشا كثيلا توجه إىل 

ربيع  2التقى بالقرامطة ) ( جيش كبريها214ربيع ا ول  1لقاء زكرويه، فخرج من بغداد )

ا ول( وكان متيقظا هذه املرة، فجرت حرب شديدة ب  جيش اخلالفة والقرامطة أسلر عن 

نرص كبري عىل القرامطة، حتى إن زكرويه نلسه أصيب بُضبة سيف يف رأسه فامت بعد مخسة 

ليلة بأن ُيطاف أيام، وُأرِس كبار أصحابه وأهله، وأخذت جثته إىل بغداد فطافوا هبا ثم أمر اخل

هبا يف خراسان لكي يطمئن الناس و رجوا إىل احلج، ومن خالل ا رسى تتبعت اخلالفة 

 القرامطة يف العرا ، فمنهم من قتله ومنهم من حبسه.

 ومل يظهر للقرامطة نشاط آخر بقية عهد املكتلي.

 بداية ظهور احلمدانيني يف املوصل

محدون إمارة املوصل، فوصل إليها أول عام َوىلَّ املكتلي عبد اهلل بن محدان بن 

(، وما إن وصلها حتى بدأت املشكالت من قبل مجاعة من ا كراد، غري أن عبد اهلل ها212)

أبدى رصامة وكلاءة وحزما كبريا يف مواجهتهم ومطاردهتم يف جبال أذربيجان حتى استطاع 

  حسم أمرهم متاما، واستقرت له ا مور.

كون هذا حدثا عاديا لوال أن أرسة احلمداني  سيكون هلا شأن وكان من املمكن أن ي
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 كبري فيام بعد.

 وفاة املكتفي

وهو تضخم الغدد الليملاوية يف « داء اخلنازير»باكان املكتلي مريضا بام عرف وقتها 

(، وهو يف الثانية والثالث  من ها215ذي القعدة  12احللق، وقد مات متأثرا هبذا املرض )

 خالفة قصرية: ست سنوات وستة أشهر وتسعة عرش يوما.عمره، بعد 

وقد ارتكب املكتلي اخلطأ ذا اآلثار اخلطرية، إذ عهد باخلالفة من بعده  خيه جعلر بن 

 رداملقت»بااملعتضد الذي كان قد بلغ احللم لتوه وعمره مل يتجاوز الثالثة عرش سنة، ولقبه 

 وأشهد عىل ذلك القضاة. ،«باهلل

الدور نلسه الذي لعبه الواثق من قبل يف التاريخ السيايس، فلقد اتصف لعب املكتلي 

االثنان باالستسالم للدسائس، ومثلام أمهل الواثق أمر والية العهد وتويف ومل يعهد  حد من 

ا مراء العباسي ، كذلك أمهل املكتلي أمر اختيار خليلة له، وبتعبري أد  استجاب 

رائه، ومل يتخذ إجراءا رسميا يف قضية والية العهد، وقد لتشكيكات بعض رجال حاشيته ووز

أفسح ذلك املجال مرة أخرى للقادة والوزراء للتدخل يف أمر اختيار اخلللاء، وهذا يعني 

بوضوح أن عىل اخلللاء املنصب  أن يرضوا بدور البياد  يف لعبة الشطرنج ب  املتنافش  من 

واإلدارية، وعادت املصالح، مصالح القادة  رجاالت الطغمة العسكرية والبريوقراطية

 . (1)والوزراء، لتحتل من جديد مكاهنا البارز يف السياسة العباسية

* * * 

 

                                                 
 .2/55د. فارو  عمر: اخلالفة العباسية  (1)
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 املقتدر باهلل

  

 هـ( 310هـ حتى قتل يف شوال  168)من ذي القعدة  

( من جارية اسمها شغب، وكان وسيام، ها222رمضان  22ُولِد جعلر بن املعتضد )

 ب ، واسع العين ، مجيل الشعر، مدور الوجه، أبيض اللون مرشبا بحمرة.عريض املنك

ومن الطبيعي أال يكون له أي تاريخ فيام قبل اخلالفة، فام إن بلغ اللتى سن احللم حتى 

 وجد نلسه خليلة عىل البالد اإلسالمية املتسعة رشقا وغربا.

*** 

 -الذي هو اآلن خليلة -ابنه جعلر  حتققت توقعات املعتضد، والذي أراد ذات يوم أن يقتل

لكيال يضيع ملك املسلم  الذي صار وطيدا بعد أربع  سنة من اجلهاد املتصل املرير الكبري 

للموفق ثم املعتضد ثم املكتلي.. ولذا كان عهد املقتدر هو العهد الذي أرجع الدولة العباسية إىل 

 واستوت عىل سوقها!الضعف مرة أخرى بعد أن تعافت وحتسنت واشتد أمرها 

لقد حاول اخلللاء منذ املعتز واملهتدي أن يتخلصوا من سيطرة ا تراك عىل اخلالفة 

وحتكمهم فيها وفشلوا، ثم ظهر املوفق فأمىض كلاحا طويال حتى عادت اهليبة للخالفة 

والتزم ا تراك مقامهم العسكري، ومن بعده املعتضد عىل ذات الدرب، ثم املكتلي.. واآلن 

 ء املقتدر لينقض هذا كله، ولتدخل الدولة العباسية يف النلق املظلم مرة أخرى.جا

لكن ال أحد يستطيع لوم املقتدر، فهو ما زال اللتى الغض الطري الذي وجد نلسه 

خليلة دون سعي إليها وال قتال عليها، وقد كانت صلاته الشخصية صلات إنسان كريم، 

 العلو، وسيظهر يف قابل ا يام أنه كان أقرب إىل فكان كثري الصالة والصوم، وكان كثري

 الضحية منه إىل املسؤول!

وال يمكن  حد تربئة املكتلي الذي ال شك كان يعلم خطر أن تؤول اخلالفة إىل غالم صغري 
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السن مل حُيسن من أمر امللك شيئا، ومل يكن يف تاريخ اخلللاء قبله من توىل يف هذه السن الصغرية! 

د كان أمامه أمري آخر كعبد اهلل بن املعتز، ولكن لعله غلب عليه حب بقاء املُلك يف بيته، ال سيام وق

 وهو الداء الذي أودى بكثري من املاملك من قبل ومن بعد، وال حول وال قوة إال باهلل!

 عىل كل حال وصلت اخلالفة إىل املقتدر، ومضت ا يام تكتب سريهتا لعل الناس يتعظون!

 أمر اخلالفة بداية اضطراب

يف نلوس كبار رجال  ىالقت رغبة املكتلي يف تولية جعلر املقتدر اخلالفة من بعده هو

 ،«َشَغب» الدولة كالوزير ورؤساء الدواوين، وكذلك هوى يف نلس أم املقتدر اجلارية الرتكية

عىل سيكون ألعوبة بيد الوزراء الذين سيكون هلم احلكم  ،فاملقتدر صغري السن قليل التجربة

احلقيقة، كام أن اجلارية الرتكية ستصري السيدة ا وىل ذات ا هبة واملكانة والنلوذ، وهلذا تم 

 .(1)ا مر للمقتدر بسهولة

مل يوافق هذا رغبة شعبية بالطبع، وكثر الكالم ب  الرعية الذين شعروا باخلطر من خليلة 

احلسن يف رصف اخلالفة إىل أيب يف الثالثة عرشة من عمره، وساعتها فكر الوزير العباس بن 

عبد اهلل بن املعتمد أو أيب احلس  بن املتوكل، ولكن كالمها مات بعد أيام، وُقتل القايض أمحد 

« بارس» ، كام تأخر وصول(2)«هو صبي وال جيوز املبايعة له» بن يعقوب ح  اعرتض وقال:ا

تعانة به ضد املؤيدين حاجب إسامعيل الساما  صاحب خراسان، وكان ينوي الوزير االس

 خلالفة املقتدر، فلم يستطع الوزير تغيري احلال، وثبت املقتدر يف اخلالفة.

ومثلام توقع املعتضد من قبل فقد أخذ املقتدر يف إنلاا  ا ماوال وتباذيرها عاىل خواصاه 

حتااى اجلااواهر الثمينااة اللرياادة التااي انتهاات إليااه عاارب خللاااء ا مااوي   ،وحاشاايته وجواريااه

اسي  كان هيدهيا ويلرقها يف أصحابه وحظاياه، ودخلت أمه عىل اخلاط فصاار هلاا نلاوذ والعب

وحتكم وسيطرة عىل ا موال، وكذلك الاوزراء وغاريهم مان رجاال الدولاة، وبادأت خزيناة 

الدولة العامرة با موال تدخل مرحلة االضطراب والتي سيكون هلا آثار وخيمة عاىل املقتادر 

 اسية كلها.وأمه وعىل الدولة العب

                                                 
 .421، 6/422لكامل يف التاريخ ، وابن ا ثري: ا4اهلمذا : تكملة تاريخ الطربي ص (1)

 .22عريب بن سعد: صلة تاريخ الطربي ص (2)
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وقد كسب املقتدر سكوت الرعية بام أنلقه عليهم من ا موال، فبعد أقل من شهر من 

خالفته أتى يوم عرفة وفيه وزع عىل الناس ثالث  ألف رأس من الغنم والبقر، وأللي رأس 

من البعري، وأنقص من الُضائب والرسوم، وزاد يف ا عطيات والرواتب، وأصدر علوا عاما 

  ، وهدم أبنية ختص اخلالفة ليتسع الطريق عىل الناس.عن املساج

وبعد ثالثة أشهر أخرى كان التذمر من أحوال اخلالفة واخلليلة قد بلغ مبلغه يف نلوس 

كثري من القادة والقضاة ورجال الدولة، وعىل رأسهم الوزير العباس بن احلسن، فاجتمع 

الفة وتوليتها ا مري عبد اهلل بن املعتز، منهم أهل القوة والرأي وخططوا خللع املقتدر من اخل

وهو الشاعر العاقل صاحب التجربة، وهو اآلن يف السابعة وا ربع  من عمره، وعرضوا 

عليه ا مر فاشرتط لكي يوافق أال ُيسلك بسببه دم، فأخربوه أهنم أهل القوة والدولة وال 

احلسن، والكاتب ا ديب ابن  معارض هلم، وكان أهم قادة هذه احلركة: الوزير العباس بن

 اجلراح، والقادة العسكريون: احلس  بن محدان وبدر ا عجمي ووصيف بن صوارتك .

ال بقااء املقتادر الغاالم  ويف حلظات حرجة تراجع الوزير احلسن بن العبااس عان رأياه، وفضَّ

يعني خطارا كباريا  الصغري عىل أن يأيت عبد اهلل بن املعتز ذو التجربة والشخصية القوية، وكان هذا

عىل بقية املخطط  للحركة فسارع القادة العسكريون فقتلوه وقتلوا معه أحد رجال املقتدر واسمه 

(، وأرسع احلس  بن محدان بعدئذ ليقتال املقتادر، لكان ها216ربيع ا ول  22فاتك املعتضدي )

ناه مل يبادأ بقتال املقتادر اخلرب كان قد وصل إىل املقتدر فأغلق أبواب القرصا علياه، فنادم احلسا  أ

لينتهي ا مر متاما، ولكنه ظل حمارصا للقرص فيام جرى يف ذات التوقيت إجاراءات تولياة عباد اهلل 

بن املعتاز الاذي بايعاه القاادة وا ماراء والقضااة فايام عادا القليال مان خاصاة املقتادر، وأرسالت ا

 ب باملرتيض.الرسائل إىل اآلفا  بخلع املقتدر وتويل ابن املعتز الذي ُلقِ 

ثم أرسل ابن املعتز إىل املقتدر بأن يبايع ويرتك قرص اخلالفة، فأجاب املقتدر بالسمع 

والطاعة وطلب إمهاله إىل الليل، فوافق ابن املعتز، وبقيت فرقة احلس  بن محدان حتارص 

كل ما القرص، فلام مل ير حركة بدأ يف قتاهلم صباح اليوم التايل، فحاربه اخلدم واحلاشية ب

 استطاعوا حتى دخل الليل ومل يستطع أن هيزمهم.

ولسبب غري معروف قرر احلس  بن محدان االنسحاب بلرقته العسكرية التي حتارص 

قرص اخلالفة، فكان هذا انقالبا خطريا وملاجئا يف الوضع القائم، إذ رفع هذا من معنويات 
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نلسه، واعتقد أصحاب ابن املعتز أهنا  من بقوا مع املقتدر فقرروا اهلجوم عىل دار ابن املعتز

مؤامرة واتلا  ب  املقتدر واحلس  بن محدان مما يعني أن املقتدر يف موضع قوة فتلرقوا عن 

ابن املعتز الذي وجد نلسه مع قلة من أصحابه أمام هجوم غلامن وحاشية املقتدر، فلكر يف 

هناك أو ليقود من هناك ختليص االنسحاب إىل سامراء بمن معه من القادة لتكون العاصمة 

بغداد من املقتدر، فلم جيد أحدا اتبعه ممن بايعه إذ كانوا قد خافوا وتلرقوا بعد انسحاب 

احلس  بن محدان، ثم آل ا مر إىل أن ُقتِل ابن املعتز، وثبت أمر املقتدر يف حلظة تار ية عجيبة 

فساد رأي القليل الصامد وحكمهم صمد فيها ا قل قوة وتلر  فيها أصحاب القوة الكبرية، 

عىل رأي الكثري القوي املضطرب، وعادت اخلالفة مرة أخرى إىل املقتدر، وبدأت مطاردة من 

بايعوا ابن املعتز ونرصوه من كبار رجال الدولة، ثم أصدر املقتدر بعد ذلك قرارا بالصلح 

 عن بقية الناس حتى يستشعروا ا مان وهتدأ ا مور.

 للمقتدر حلوايل مخس وعرشين سنة أخرى.واستقر ا مر 

 مالمح عهد املقتدر

مل تسقط الدولة فجأة، فهي قد ورثت عوامل قوة لكن بذرة الضعف شقت طريقها برسعة 

فلم ينقض عهد  ،وقوة يف جسد الدولة، فام لبثت أن أصابت ا طراف ثم امتدت إىل قلب الدولة

 ذاهتا، وُقتِل اخلليلة املقتدر يف مترد عسكري.املقتدر إال وكان الشقا  قد وصل إىل اخلالفة 

وسنسري يف استعراض هذا العهد عىل ذات املنهج الذي قدمناه يف أول الكتاب، وقد 

( كانت ها214ين؛ ا ول: ويمتد لعرشين سنة )حتى هناية ءرأينا تقسيم عهد املقتدر إىل جز

ا باعتبار املوضوعات، والثا : أحوال اخلالفة فيها أقرب إىل االستقرار ومن ثم سننظر إليه

( ومن ثم سنستعرضها ها222 – 215اخلمس سنوات ا خرية التي حللت باالضطراب )

 كأحداث، ويف كال احلالت  يكون ا مر أقرب للقارئ وأكثر فائدة وانسجاما!

 نستطيع أن نلمح ظواهر اضطراب أمر اخلالفة يف عهد املقتدر يف أكثر من جانب:

كان املقتدر عىل احلقيقة ألعوبة يف يد رجال القرص، لذلك دافعوا بكل ما استطاعوا عن 

نلوذهم، وكان أهم الشخصيات يف هذا الوقت: مؤنس قائد اجليش، ونرص حاجب اخلليلة، 



 عصر سيطرة الرتك: الباب الثالث   

 

173 

لِح ا سود ، إضافة إىل أم املقتدر وخواصها من النساء (2)موىل اخلليلة وحاجبه اخلاص (1)وُملر

 يميل إليها قلب اخلليلة من نسائه وجواريه.ومن 

ومما يللت النظر كثريا أن رجال البالط واملتنلذين يف القرص وعىل رأسهم أم املقتدر 

تعمدوا أن يظل اخلليلة جاهال قليل احلظ من العلم واللقه ليظل تابعا هلم يف القرار، وهذا ما 

ن اذكيَّ » املقتدر ىر بناالذي فوجئ بأن  يرويه أحد مؤديب القرص، وهو املؤرخ أبو بكر الصويل

غالب مؤدهبام عىل ذلك  ابنَ  )الصويل( فعاتبُت  ،ن إال أهنام خاليان من العلومن عاقالانَ طِ فَ 

العلم  ُت بر بَّ َأذكامها وأحرصهام عىل ا دب، فحَ )اخلليلة فيام بعد( الرايض )ابنه حممد( وكان 

فتنافسا يف ذلك  ،واللغة وا خبار قطعة حسنةهلام من كتب اللقه والشعر  إِليهام واشرتيُت 

نلع أإن احلديث أوىل بكام و :ا خبار وا شعار فقلت وقرآ عيلَّ  ،ل كل منهام خزانة لكتبهمِ وعَ 

وهو أبو القاسم  اوجئتهام بأعىل من بقي من الزمان إسناد   ،أ بهدَ تَ بر وهو أوىل أن يُ  ،لكام من هذه

واهلل ما عندنا دنانري  :من جهة والدهتام ه إىلَّ جَّ ه بدنانري، فوَ رَبَّ واحتجنا إىل أن نَ ... ابن بنت منيع

 .(3)«هلذا املحدث، وال بنا حاجة إىل جميئه

وذكر أيضا أن الرايض ح  بلغ من العلم درجة أدهشت القايض اللقيه الكبري احلس  

 لت قهرمانتها:املحاميل فأحب القايض أن يكافئ الصويل فأوىص به عند السيدة لتكافئه، فقا

إن هذه املحاسن من هذا الرجل عند السيدة ومن  دمها مساوئ فقل له عني يا هذا، ما »

قد رأينا كل ما نحب فيه وليس )املقتدر( نريد أن يكون أوالدنا أدباء وال علامء، وهذا أبوهم 

 .(4)«فاعمل عىل ذلك ،بعامل

 (،هاا221ات من خالفتاه )شاعبان لقد كان اخلروج ا ول للخليلة إىل العامة بعد ست سنو

                                                 
ُيميز مللح هذا بلقب ا سود لكيال  تلط مع القائد الرتكي اآلخر مللح الذي كان من قادة اجليش قبل  (1)

 15نصف قرن من ذلك الوقت أيام املعتز واملهتدي واملوفق وُقتِل يف إحدى املعارك يف ثورة الزنج )

(. وُلِقب مللح خادم املقتدر با سود لسواد برشته، وسيأيت مللح آخر هو غالم ها257مجادى ا وىل 

 نسبة إىل مواله.« مللح الساجي»باليوسف بن أيب الساج ويعرف 

احلاجب اخلاص الذي يتوىل االستئذان عىل اخلليلة إن كان مع نسائه وجواريه يف قرصه أو جناحه  (2)

 يف مقر احلكم.اخلاص وليس 

 .25الصويل: أخبار الرايض باهلل واملتقي هلل ص (2)

 .26الصويل: أخبار الرايض باهلل واملتقي هلل ص (4)
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وإن هذا ليدل عىل املدى الذي وصل إليه اختلاء اخلليلاة عان إدارة شائون النااس واالطاالع 

 عىل أحواهلم وترك هذه ا مور للمتنلذين يف البالط!

ولقد تكرر أن ُيعزل واٍل أو وزير من منصبه لوشايات ودسائس تصل عنه؛ فلقد أمر 

( بأثر من توصية الوزير ابن اللرات إثر خالف نشب ب  ها216)املقتدر بقتل حاجبه سوسن 

 .(1)الوزير واحلاجب فكان الوزير أرسع إىل التخلص من خصمه

 

مل يكن نلوذ اخلليلة يعادل نلوذ أمه، بل كانت تستطيع أن تلرض إرادهتا، من ذلك أنه 

وشاية من الوزير ابن اللرات، ( بها211ح  أراد اخلليلة مصادرة أموال نرص احلاجب )

 وضع نرص نلسه يف محاية أم املقتدر فكانت محايتها سابغة ومل يصل إليه مكروه.

وكانت السيدة أم املقتدر واسمها شغب يف غاية الرفعة واللخامة، وكانت أمالكها تدر 

عليها دخال سنويا يبلغ مليون دينار يف بعض الروايات، وكانت تتصد  بمعظمه عىل 

 .(2) هلم، ويف متهيد الطر  وإصالحها جيج، طعامهم ورشاهبم وا طباء املرافقاحل

وقد برز يف عهد املقتدر اسم أم موسى خادمة أم املقتدر، إذ ُعِينت حلمل الرسائل من 

اخلليلة وأمه إىل الوزير، وكان هلا نلوذ واسع، حتى أهنا استطاعت أن تعزل الوزير عيل بن 

دمه مل جيرؤ أن يوقظه من النوم لكي يقابلها، ومل تقبل اعتذاره وال (  ن خاها224عيسى )

اعتذار خادمه، وسعت عند اخلليلة وأم اخلليلة حتى ُعِزل عن الوزارة أو استقال منها، بل 

(، ها227ها أمحد بن العباس توىل إمارة احلج عامي )القد بلغ من نلوذها الواسع أن أخ

 يتوالها اخلللاء بأنلسهم أو أحد كبار البيت اهلاشمي!(، وهي اإلمارة التي كان ها222)

وزوجت ابنة أختها إىل ا مري أمحد حليد اخلليلة املتوكل عىل اهلل، ووصلت إىل املقتدر 

ترسيبات عن أهنا تدبر مع ا مراء والقادة لالنقالب عىل املقتدر وتولية ا مري أمحد اخلالفة، 

قتدر بالقبض عليها وصادر أمواهلا اهلائلة بام يف ذلك وكثرت ا خبار يف هذا الشأن فأمر امل

                                                 
 .6/464ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .11/111ابن كثري: البداية والنهاية  (2)
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، فبلغ ما دخل بيت املال من هذه املصادرة مليون (1)اجلواهر الكثرية النليسة التي متلكها

 !!(2)دينار

بلغت من املكانة منازل  -أو ثمل–وأعجب من أم موسى قهرمانة أخرى اسمها متيل 

أن جتلس للنظر يف املظامل يف كل يوم مجعة، وأن حيُض  (ها226القضاة، إذا كللتها أم املقتدر )

 جملسها القضاة واللقهاء!!

وأعجب منهام قهرمانة أخرى اسمها زيدان كان ُيَسلَّم إليها الوزير املعزول فتحبسه يف 

دار متلكه، فكان حتت يدهيا حرس، وهلا قرار، ومتلك اإلهانة واإلكرام ملن كان الرجل الثا  

 يف الدولة!!

 هكذا كان نلوذ النساء يف قرص خالفة املقتدر!ف

العلم بأمور الدولة وطبيعة امللك،  ةأدى ضعف شخصية اخلليلة وما هو عليه من قل

وتسلط النساء ونلوذهم، إىل حالة سيئة من اضطراب قرارات اخلليلة، حتى يف أهم ا مور 

نه وىلَّ منصب القضاء لللقيه املحدث ابن ا شنا  وأرفع املناصب، ومن أطرف ما ُيروى أ

 ( وعزله بعد ثالثة أيام فحسب!!ها212بيع اآلخر ر 22)

وشمل االضطراب منصب الوالة كذلك، فقد توىل أمر مرص تسعة من الوالة منها ثالث 

د مرات حلساب الوايل تك  بن عبد اهلل، ومنهم واٍل ُعزل بعد ثالثة أيام وهو أبو قابوس أمح

! وتوىل أمر فارس ستة والة منهم من مل يكمل العام مثل قنبج موىل املقتدر، ونجا (3)بن محك

تلك الواليات التي مل يكن للمقتدر سيطرة  -إن صح التعبري–من هذا االضطراب املقتدري 

عليها مثل مناطق الرش  وما حتت سيطرة املتمردين وما كان يف حكم رجال الدولة ا قوياء 

 .(4)الذي كان له أمر دمشق -قائد اجليش–خلادم كمؤنس ا

                                                 
 .11، 7/12ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .165، 11/164والنهاية ابن كثري: البداية  (2)

 .42زمباور: معجم ا نساب وا رسات احلاكمة ص (2)

معجم ا نساب وا رسات احلاكمة يف التاريخ »انظر يف تلصيل هذا كتاب املسترش  النمساوي زمباور  (4)

 وفيه قام بجهد هائل يف تتبع والة املناطق حتى صنع فهرسا قارب درجة الكامل.« اإلسالمي
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وأشهر وأبأس ما دل عىل اضطراب املقتدر وسهولة التأثري عليه هو املأساة التي حلت 

مرة  ةي عرشتفنجد عهد املقتدر قد حلل باثن -وهو الرجل الثا  يف الدولة–بمنصب الوزير 

، وتدخل يف تنصيبهم أم املقتدر تغري فيها الوزير، ومنهم من تقلد املنصب مرت  أو ثالثا

وقهرمانتها، وكذلك دسائس رجال البالط واحلاشية، وكان املنصب ُيشرتى باملال واهلدايا إىل 

السيدة وقهرمانتها، وقد يكون املال أيضا هو سبب عزل الوزير ومصادرة أمواله ومهلكه إن 

خزينة الدولة مقدارا من ُوجد من يدفع أكثر.. وكان الطالب للوزارة يتعهد بأن يدخل إىل 

املال لكي يلوز باملنصب، وكثريا ما كانت الوسيلة أن يتوىل الوزير استصلاء أموال الوزير 

السابق ورجاله بالتعذيب واإلهانة حتى  رج منه ومنهم بأقي ما يمكن من اعرتافات 

احلايل ا موال  بأماكن ا موال وأسامء الضياع وأماكن ا رايض اململوكة، فام إن جيمع الوزير

من سابقه ثم يضيف إىل أمواله وينمي ضياعه باحلق والباطل حتى تدور ا يام فيأيت من يلعل 

 !!(1)به مثلام فعل بمن سبقه

والبداية كانت بالوزير أبو احلسن بن اللرات الذي برغم وقوفه إىل جانب املقتدر يف أزمة 

( حتى نزل ها211 - ها216ملنصب أربع سن  )تولية ابن املعتز اخلالفة إال أنه مل ُيكمل يف ا

به العزل، وكان عزال مهينا إذ ُقبِض عليه واقتحم داره وأهينت ُحَرمه، وهُنب ماله وأموال 

 املقرب  منه، وكان ذلك مما اضطربت له بغداد!

وعهد املقتدر بالوزارة إىل حممد بن حييى اخلاقا  الذي حصل عليها بامئة ألف دينار  م 

تدر، ومل يكن أهال للوزارة بحال، وحاولت شخصيات أخرى الدخول بالوساطة عىل أم املق

موسى )قهرمانة أم املقتدر( ليتوالها، فسارع اخلاقا  الستصدار قرار من اخلليلة بالقبض 

وال يصرب  ،كان ضيق الصدر كثري املللأنه عليهم فكان له ما أراد وصلت له الوزارة، إال 

ارير الوالة يف ا نحاء، وملتقدا للشخصية القوية، ثم أضاف إىل ذلك حتى عىل متابعة تق

البخل الذي أغضب منه قادة اجليش وفرسانه، وكان أوالده وأصدقاؤه متحكم  فيه 

ويتلقون الرشاوى من الناس، وكان مضطربا يف أموره إىل احلد الذي َوىلَّ فيها عىل الكوفة 

 منه الناس يف شعر تداولوه يقول:سبعة عامل خالل عرشين يوما، حتى سخر 

                                                 
حتلة ا مراء يف تاريخ »ؤرخ والكاتب هالل بن املحسن الصايب كثريا من هذه ا خبار يف كتابه مجع امل (1)

 «.الوزراء
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 وزياااااار قااااااد تكاماااااال يف الرقاعااااااة

 

 ياااااويل ثااااام يعااااازل بعاااااد سااااااعه 

 إذا أهااااال الرشاااااا اجتمعاااااوا لدياااااه 

 

 فخاااااري القاااااوم أوفااااارهم بضااااااعه 

( وأراد إعادة ابن اللرات مرة ها222فاضطر املقتدر إىل عزل اخلاقا  من الوزارة ) 

من مكة وتوليته  - باستدعاء عيل بن عيسى أخرى إال أن مؤنس اخلادم منعه من هذا وأوصاه

 (، وكان عيل بن عيسى كام يقول ابن كثريها221الوزارة، فوصل عيل إىل بغداد يف أول عام )

أحسن أيام » ، وكانت أيامه(1)«حسان، واتباع احلقإلوأقصدهم للعدل وا من خيار الوزراء»

هلم: إّنه كان ينظر كثريا يف قالوا: ما كان يعاب عىل ابن عيسى بيشء أكثر من قو وزير،

 .(2)«جزئيات ا مور، فرّبام شغلته عن الكلّيات

وقد وجد الوزير اجلديد اختالال يف امليزانية واضطرابا يف ا مور فأعاد هيكلة 

املرصوفات، فأنقص زيادات كان قد قررها اخلاقا ، وأنلق كثريا عىل املساجد واملستشليات 

والعلامء والقراء وغريهم، وقد تآمر عليه اخلبثاء فزوروا  واللقراء واملرىض والكتاتيب

توقيعات للخاقا  بأعطيات ومكافآت وعرضوها عليه، فأحاهلا عيل بن عيسى إىل اخلاقا  

ليقرر أي هذه توقيعاته وأهيا املزورة كي حيلظ أموال اخلزانة، لكن اخلاقا  ادعى بأهنا 

إغضاب الناس، ونار إفالس اخلزينة، وقد اضطر توقيعاته فعال لكي يضعه ب  نارين: نار 

عيل بن عيسى إىل تنليذها كلها رغم تلطنه ملؤامرة اخلاقا ، واستطاع بحكمته وصالحه 

 تعديل ا حوال املالية للخزانة.

عىل أن مثل هذا الوزير مل يكن لُيعِمر طويال يف بيئة كهذه البيئة، هلذا مل يلبث أن ُعِزل 

، ذلك أن أم موسى قهرمانة أم املقتدر ذهبت إليه يف الدار فوجدته نائام ( لسبب تافهها224)

ومل جيرؤ خادمه أن يوقظه من نومه، فسعت بالوشاية لدى املقتدر وأمه حتى عزله، وعهد 

بالوزارة مرة أخرى إىل الوزير قبل السابق، ابن اللرات، الذي كان يسعي هو أيضا إىل 

مخسامئة دينار يوميا للخزانة، واستطاع أن يبدو كمن نجح املنصب وألزم نلسه بإدخال ألف و

يف املهمة يف أيامه ا وىل اعتامدا عىل ما وفَّره الوزير الصالح عيل بن عيسى من أموال يف 

 اخلزانة.
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لكن الوزارة أيضا مل تدم البن اللرات، إذ مترد عليه قطاع اللرسان يف اجليش  نه أنقص 

أنلقته الدولة وما نقص من مواردها يف مترد يوسف بن أيب  رواتبهم، وحتجج عىل ذلك بام

ولكن هذا مل  -وسنأيت للحديث عنه ح  نتكلم عن ا حوال يف املرش –الساج يف الري 

ُيرِض اللرسان، فالتمس من املقتدر أن ينلق من خزينته اخلاصة مائتي ألف دينار، فغضب 

كانت عليه أيام الوزير عيل بن عيسى،  املقتدر، وعرف أنه فشل يف إبقاء ا حوال عىل ما

وفشل يف إنلاذ ما تعهد به من إدخال ألف ومخسامئة دينار يوميا إىل اخلزانة، واجتمع غضب 

(، ها226املقتدر هذا مع وشاية أخرى وصلت إليه عن ابن اللرات، فقرر عزله عن الوزارة )

وهو حامد بن العباس وايل واسط  ووىلَّ عليها من ظن أنه يستطيع توفري املال خلزينة اخلالفة

والذي كان بدوره قد بدأ يسعى يف طلب الوزارة من خالل دفع ا موال فالتقت  ،وأنحائها

الرغبتان، وملا بدا للمقتدر بعد أيام أن حامد ليس أهال للوزارة استعان مرة أخرى بالوزير 

قد أدى هذا إىل أن الصالح املعزول عيل بن عيسى بحيث يكون نائبا حلامد بن العباس، و

 يكون القرار اللعيل بيد عيل بن عيسى وأن يكون الوزير حامد بن العباس جمرد واجهة!

وأما ابن اللرات فقد نزل به العزل واإلهانة للمرة الثانية، وصودرت منه أموال كثرية، 

ورُضب ابنه وأصحابه وصودرت أمواهلم!! والسعيد من ُوِعظ بغريه، والشقي من ُوِعظ 

 سه!بنل

مل يكن حامد بن العباس رجل سياسة أو رجل دولة ناجحا، وملا رأى أنه جمرد واجهة 

استأذن اخلليلة يف أن يعود إىل واسط وتعهد له بإمداد اخلالفة بجباية أموال الضياع وا رايض 

التي استصلحها الناس حديثا يف سواد بغداد والكوفة وواسط والبرصة وأصلهان، فأذن له 

(، وكانت خطته هي ختزين أكرب قدر من الغالل حتى يبدو وكأنه أدخل إىل ها227اخلليلة )

اخلزينة ما مل يستطع أحد إدخاله من قبله، ونجحت اخلطة مؤقتا فوثق اخلليلة به وأعطاه مزيدا 

من الصالحيات حتى خيش عيل بن عيسى من هذا التغول حلامد، لكن ا مر مل يلبث طويال 

رتلعت ا سعار ح  تم ختزين الغالل، وحدث اضطراب وشغب يف حتى نزلت ا زمة، إذ ا

 ،بغداد حتى انطلق الناس فكرسوا املنابر واقتحموا املخازن، ثم ح  بدأ حامد يف مواجهتهم

توسعت املواجهات حتى اقتحموا مركز الرشطة والسجون فأخرجوا املحبوس ، حتى 

ثم  ،لشغب فسيطر اجليش عىل الوضعاضطر املقتدر لتكليف فرقة من اجليش بإهناء هذا ا
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أعلن املقتدر ا مان بعد أن عاقب املشهورين باللساد ممن استغلوا ا حداث وزادوا يف النهب 

فقطع أيدهيم، ثم أعلن ا مان العام ليهدأ الناس، فسكنت ا مور، لكن ما إن ظهر حامد بن 

لناس، فأمر املقتدر بلتح خمازن العباس متوجها يف موكب الوزارة إىل قرص اخلالفة حتى رمجه ا

الغالل التي يملكها حامد والتي متلكها أمه، فرخصت ا سعار فهدأت ا حوال، وأمر 

 املقتدر بعزل حامد بن العباس عن جباية املناطق.

لكنه بقي يف منصب الوزير، وبقي عيل بن عيسى يف منصب رئيس الدواوين الذي هو 

يسى هو القائم بأعامل الوزارة فعليا، ويبدو أن حامد بن نائب الوزير، وعمليا فإن عيل بن ع

العباس بقي يف املنصب رغم كراهية الناس بام بذله من أموال ملراكز القوى، منها بستان فاخر 

مائة ألف دينار، وفرش مساكنه بأنواع » ( وأهداه للخليلة بعد أن أنلق عليهها221بناه )

 .(1)«امللارش امللتخرة

 قه من أموال مل يشلع له ومل ُيبِقه يف مكانه، فثمة من يستطيع أن يدفع أكثر!!غري أن ما أنل 

اجتمع أكثر من سبب أدى إىل عزل حامد بن العباس، ومعه عيل بن عيسى، أمهها أن 

اجلواري ونساء البالط مل يعجبهن إمساك عيل بن عيسى عن إعطائهن ما ُيِردرن من ا موال، 

ملقتدر، وكذلك فعل بعض العسكري  الذين سخطوا عىل عيل بن فُكنَّ يرجعن بالشكوى إىل ا

عيسى يف اإلنلا ، ويبدو باللعل أن اخلزينة كانت تعا  خلال وأن عيل بن عيسى كان يسعى 

 يف توفري النلقات.

الذي لقبه الناس باخلبيث بن –بن الوزير ابن اللرات امن جهة أخرى كان املحسن 

لِح وهو من خاصة املقتدر وعىل خالف شديد  يدبر تواصال مع القرص، -الطيب ال سيام ُملر

مع الوزير حامد، إلعادة أبيه الوزير ابن اللرات إىل منصب الوزارة، فتعهد املحسن بأموال 

طائلة وأرسل إىل اخلليلة بأنه إن عزل حامد بن العباس وعيل بن عيسى ورجاهلام وصادر 

 نار!أمواهلم فإنه سيدخل للخزانة سبعة مالي  دي

( قرار ها211لعبت ا موال الطائلة برؤوس رجال القرص ونسائه، وصدر عن املقتدر )

، ووىل ابن اللرات وزيرا للمرة الثالثة، وُقبِض عزل حامد بن العباس وعيل بن عيس ورجاهلام
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عليهام، فصودر من حامد بن العباس مليون دينار ثم ُعِذب عىل يد املحسن بن اللرات ثم ُقتِل 

ب املحسُن بن اللرات عيلَّ بن عيسى وصادر منه ثالثامئة ها211ّم )رمضان بالسُّ  (، كذلك عذَّ

ب وصادر ما  ألف دينار برغم أن عيل بن عيسى كان من املحسن  له و بيه من قبل، وَعذَّ

 استطاع من الرجال املعزول  أتباع عيل بن عيسى. 

ه وال أصحابه املقرب  عن ظلمهم إذا وقد كان من أسوأ عيوب ابن اللرات أنه ال يرد ابن

 .(1)ظلموا وال يتقبل فيهم شكاية أحد

مل َيرض رجال الدولة هبذا التعذيب واملصادرة واإلساءة لرجال الدولة من ابن الوزير 

ابن اللرات، وسعوا يف توصيل هذا إىل اخلليلة املقتدر، وعىل رأسهم: مؤنس اخلادم قائد 

رية يف ذلك الوقت وصاحب االنتصارات الكبرية عىل اجليش وأقوى الشخصيات العسك

وكان لتوه عائدا من نرص كبري عىل الروم، ومعه نرص  ،الروم وعىل كثري من التمردات

احلاجب، لكن ابن اللرات كان مستحوذا عىل اخلليلة فأشار عليه بإبعاد مؤنس عن بغداد إىل 

فه من شخصيته وقوته، فاستجاب له املقتدر ، ثم سعى يف الوشاية بنرص احلاجب الشام وَخوَّ

وأغرى اخلليلة بمصادرة أمواله الكثرية لتدخل إىل خزانة اخلليلة، لكن نرصا انتبه للمؤامرة 

 واحتمى بنلوذ أم املقتدر فلم ُيَصب بأذى.

ومن عجائب القدر ومواطن العظات والعرب أن ابن اللرات مل يكمل العام يف منصب 

أشهر حتى انقلبت عليه ا حوال ودالت به ا يام مرة ثالثة، وذلك الوزارة، فام هي إال عرشة 

( وكثر القتىل وفيهم بعض من ها212ح  تلقى جيش اخلالفة هزيمة قبيحة من القرامطة )

، فخرج أهلهم يف بغداد يف احتجاج جيمع ب  املأتم واملظاهرات، (2)كبار القادة العسكري 

ن بالنياحة ولط م اخلدود، وانضم إليهم كل من كانت له مظلمة من وخرجت نساؤهم َيِصحر

بن اللرات االناس، ال سيام ممن صودرت أمواهلم وأهينوا من رجال الدولة عىل يد الوزير 

 وابنه املحسن، فكان يوما مشهودا ببغداد.

ومن ناحية أخرى انتقم رجال الدولة  نلسهم، فكان نرص احلاجب أول من أشار عىل 

نوا إىل غياب القائد القوي مؤنس، أمطة مل يلجروا هبذا احلد إال ح  اطماخلليلة بأن القرا

                                                 
 .7/22يخ ابن ا ثري: الكامل يف التار (1)

 وسنأيت لتلصيل هذا يف استعراضنا لتطور حركة القرامطة يف عهد املقتدر بعدئذ. (2)
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والذي أرسله اخلليلة إىل الشام بوشاية ابن اللرات الذي كان حيب التخلص منه، مما أفقد 

( ها212ربيع ا ول  2اخلالفة قائدا قويا كمؤنس، فأمر اخلليلة بالقبض عىل ابن اللرات )

ُتِحم عليه بيته وُأه   وأخرج منه ذليال، فلام خرجوا به رمجه الناس، وُألرزم بأداء مليو  فاقر

دينار، وُألِزم ابنه املحسن بثالثة مالي  دينار، وأرسل اخلليلة إىل مؤنس ليأيت من الشام إىل 

ربيع ا ول  12بغداد، فقدم مؤنس وتوىل االنتقام بنلسه، ثم انتهى ا مر بقتلهام ذبحا )

ر رجال الدولة فيام بينهم، وقد خشوا أن تكون حياته فرصة أخرى ليتوىل ( باتلا  كباها212

 الوزارة وينكل هبم!

ن، ومل اوهكذا تلعل باملرء شهوة املناصب.. مل يكف ابن اللرات مرة يف الوزارة وال مرت

يتعظ من عزله مرت  من قبل عزال مهينا، مل يعترب من تقلب ا يام وا حوال مع خليلة غري 

مره يستطيع أحد من حاشيته أن يستميله، كام يستطيع من هو من غري احلاشية أن ضابط  

يدفع أكثر ليتوىل الوزارة.. مل يتعظ ابن اللرات وال ولده ا محق من مصائر الوزراء 

ومصائرهم أنلسهم حتى أهلكتهام شهوة السلطان.. شهوة السلطان التي جعلت الوزير يقدم 

فيبعد قائدا قويا هيابه املتمردون لكي تلر، له الساحة  ؛خلالفةمصلحته عىل مصلحة ا مة وا

 يف بغداد، ويتلرد بالتأثري عىل اخلليلة.. أال ما أكثر ا حداث، وما أقل من يتلكر!

ومن عجيب أمر ابن اللرات أنه كان يلطن لتقلب املقتدر واضطرابه يف القرارات 

توقع أن ُيقتل عىل يد املقتدر لوشاية من وسهولة التأثري عليه، ومع هذا مل يتعظ، بل إنه 

أحدهم إذا استطاع استغالل حلظة للتأثري يف املقتدر ومع هذا استمر حرصه عىل الوزارة.. 

فياهلل، كيف هتلك شهوة السلطان صاحبها ولو كان ذكيا َفطِن ا!!؛ شوهد مرة مهموما مغموما، 

طبته يف يشء من ا شياء إال قال يل كنت عند أمري املؤمن  فام خا :فقال» فُسئل عن السبب

ه بك وثقته بام نِ ن ظَ سر هذا حِلُ  :فقيل له .نعم :فلي كل ذلك يقول ،فقلت له اليشء وضده ،نعم

قال له ي أن يُ نِ مِ ؤَ وما يُ  ،قائل ِل ذن لكُ أولكنه  ،ال واهلل :فقال (1)كتِ قَ لَ تقول واعتامده عىل َش 

 .(2)«نينه قاتلإواهلل  ؟بقتل الوزير فيقول نعم

حتركت رغبات املتطلع  إىل الوزارة، ومنهم عبد اهلل بن حممد اخلاقا ، ابن الوزير 

                                                 
 أي: حسن رعايتك  مر الدولة وحرصك عىل مصاحلها. (1)
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ا سبق )ثا  وزير يف عهد املقتدر( وقد تعهد بأن يتوىل مصادرة مليو  دينار من أموال ابن 

(، وكان كأبيه وزيرا فاشال ال حيسن ها212ربيع ا ول  1اللرات، وتوىل الوزارة باللعل )

 دارة الدولة.إ

مل يلبث أن ظهرت شخصية أخرى، وهي أبو العباس اخلصيبي كاتب أم املقتدر، وقد 

استطاع أن يتوصل إىل مكان امرأة الوزير املقتول ابن اللرات فاستأذن من اخلليلة أن يتوىل 

التحقيق معها واستصلاء أموال ابن اللرات، وقد سلك بغري شك طرقا غري مرشوعة يف 

ها وإهانتها، فاستطاع استخالص سبعامئة ألف دينار قدمهام للمقتدر ليوليه التضييق علي

الوزارة، فارتلعت مكانته عند املقتدر، وفشل اخلاقا  االبن يف إفشال مساعي اخلصيبي، ثم 

نزل به مرض أقعده عن إدارة الدولة فجاءت ا زمات إذ تأخرت رواتب اجلند فتمردوا 

( بعد عام ونصف فحسب ها212الوزارة للخصيبي )رمضان وشغبوا، فعزله املقتدر ووىل 

 من وزارة اخلاقا !

وإذا كان اخلاقا  وزيرا فاشال فقد كان اخلصيبي أفشل منه وأسوأ، فقد كان سكريا 

مدمنا للخمر، مهمال  حوال البالد والعباد، ال ينظر يف الرسائل واملكاتبات وال يتابعها، 

لكي ينوبوا عنه، وهؤالء ح  مل جيدوا من يسأهلم وعهد بالترصف إىل نواب وضعهم 

ويتابعهم فسدوا وأفسدوا، وساءت أحوال البالد، وتسبب قراره املتخبط يف مهلك جيش 

، فأشار مؤنس عىل اخلليلة بعزله وإعادة تولية الوزير الصالح عيل بن عيسى، (1)أمام القرامطة

بعد سنة وشهرين فقط، وصودرت ( ها214ذي القعدة فاستجاب اخلليلة وعزل اخلصيبي )

أمواله وأموال ابنه وأصحابه، وُحبِسوا، وعىل غري عادة الوزراء يف تعذيب من قبلهم 

واستصلاء أمواهلم عهد الوزير عيل بن عيسى با مر إىل جلنة حتقيق من القضاة واللقهاء ظهر 

الوزارة خري قيام  فيها اللشل الذريع واإلمهال اجلسيم للخصيبي، ثم قام عيل بن عيسى بأمر

 فصلحت ا حوال ومتهدت ا مور.

                                                 
نخلض فيها وهي بالد ت–وهو جيش يوسف بن أيب الساج الذي استقدمه من بالد أرمينية وأذربيجان  (1)

ليحارب القرامطة يف ا حساء رش  اجلزيرة العربية حيث درجات  -درجة احلرارة ويكثر فيها الثلوج

احلرارة العالية، ومل يرتب موارد هلذا اجليش.. وسنأيت لتلصيل أمره يف استعراضنا حلركة القرامطة بعد 

 قليل إن شاء اهلل.



 عصر سيطرة الرتك: الباب الثالث   

 

183 

غري أنه مل يكمل طويال يف الوزارة، وكان السبب هو هو، كثرة نلقات النساء ال سيام أم 

املقتدر، والزيادات التي يعطيها املقتدر لألجناد مما  تل به ميزان اإلنلا ، ثم أضيف إىل ذلك 

ان عىل خالف دائم مع قائد اجليش مؤنس حزازات جرت بينه وب  نرص احلاجب الذي ك

الذي هو سبب تولية عيل بن عيسى الوزارة، فح  توىل مؤنس أمر الشام ومل يعد مقيام يف 

بغداد فقد عيل بن عيسى ظهريه يف القرص، ثم أضيف إىل كل هذا ما نزل بالبالد من كارثة 

يف اجلزيرة اللراتية وال يكاد يقف القرامطة الذين عاثوا فسادا يف اجلزيرة العربية ويف العرا  و

هلم أحد حتى هددوا بغداد ذاهتا، ومل يكن اخلليلة وال رجاله عىل مستوى احلدث أبدا، لكل 

هذا استقال عيل من منصب الوزارة وأرص عىل االستقالة حتى استجيب له، وظلر هبا ابن 

 .(1)(ها216مقلة، وهو من رجال ابن اللرات القدامى )

 للرات وللخالفة كلها حديث ذو شجون ودموع!وسيكون البن ا

نستطيع أن نرى صورة اللخامة والرتف التي كان عليها أمر اخلالفة حينئذ ح  استقبل 

(، فحينئذ عزم املقتدر ها225من الروم جاؤوا لعرض اتلا  ملبادلة ا رسى ) ااملقتدر وفد

العساكر التي كانت يف بغداد وهلا، فاصطلت اجليوش عىل إظهار مكانة اخلالفة وأهبتها وجال

أللا، بكامل العدة والسالح واملالبس اللاخرة، وكان من غلامن اخلليلة  162وقد بلغ عددها 

سبعة آالف غالم يف املالبس الزاهية املرتفة، باإلضافة إىل سبعة آالف من حرس البوابات، إىل 

تعوم يف هنر دجلة الذي يمر يف قرص اخلالفة، فمر  غري ذلك من املراكب والسلن امللكية التي

وفد السلارة مندهشا مبهورا مأخوذا بام يراه من عزة اخلالفة العباسية، حتى إذا وصل إىل 

احلاجب يف زينته وحرسه ظن أنه اخلليلة، ثم مر بالوزير يف زينته وحرسه فظن أنه اخلليلة، ثم 

امللكي، والتي كان يعلوها ثامنية وثالثون ألف  عرب هذا ليصل إىل دار اخلالفة داخل القرص

ستارة حريرية منها عرشة آالف ومخسامئة مذهبة، وعىل ا رض ُوضع اثنان وعرشون ألف 

والتي « دار الشجرة»بابساط نقشت عليها الرسوم وا لوان واللنون، وعرب فيها إىل ما ُيعرف 

اجلواهر، أغصاهنا من الذهب كانت عبارة عن حوض مائي كبري يف وسطه نصبت شجرة من 

واللضة وتتدىل ثامرها من اليواقيت وأنواع ا حجار الكريمة، وتصدر عنها أصوات 
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العصافري والبالبل، وقد صممت الشجرة بحيث تتاميل مع اهلواء كام تتاميل ا شجار 

 لريى فيه أعاجيب أخرى حتى انتهى إىل جملس« اللردوس» الطبيعية، ثم عرب إىل روا  يسمى

اخلليلة املقتدر، الذي كان جيلس عىل كريس من خشب ا بنوس ملروش باحلرير املطرز 

بالذهب، وحتف به عناقيد اجلواهر والياقوت املدالة من السقف، فكان ضوء الشمس إذا 

ن ليشكل أجواء خيالية حول اخلليلة. ثم أوقف اسقط عىل هذه العناقيد انعكس عىل اجلدر

لة بينهام الوزير واملرتجم، وملا انتهى الكالم بينهام، أنعم اخلليلة عىل الرسول عىل بعد عن اخللي

 الوفد بربع مليون درهم، ثم ُأِخذوا يف جولة عىل أنحاء قرص اخلالفة.

وال ينكر أحد أمهية أن تظهر اخلالفة قوية عزيزة أمام السلارات، ولكن يف املقابل ال يسع 

ير واإلرساف ما ال يرىض عنه ضمري حي، ال سيام أحدا أال يرى يف كل هذا الرتف من التبذ

وأن ا موال التي أنلقت عىل هذا مل تكن قوة حقيقية للدولة، بل هي إما مما تركه اخلللاء 

ا قوياء كاملوفق واملعتضد واملكتلي، وإما مما تعهد بجمعه الوزراء والوالة الكتساب الرشعية 

 والوصول إىل املناصب والبقاء فيها.

غم ما مر باخلالفة من أهوال فيام بعد عهد املقتدر هنبت فيها كنوز القصور وعىل ر

ونلائس بيت اخلالفة وضاعت فيها كثري من التحف والبدائع وروائع اآلثار، إال أن كثريا من 

هذه بقيت بعد موت املقتدر بسنوات طويلة، نراها منثورة يف مواقف ولقطات عرب العهود 

عىل صورة امرأة حسناء جدا، وحوهلا أصنام » ل املثال متثال نحايساملتعاقبة، منها عىل سبي

 .(1)«صغار يف هيئة اخلدم هلا

و جل االستكثار من ا موال كانت الواليات ُتعطى ملن يتعهد باإلدرار عىل اخلالفة 

با موال، مثلام توىل يوسف بن أيب الساج عىل أرمينية وأذربيجان مقابل مائة وعرشين ألف 

(، وقد يكون الوايل قد تغلب عىل الوالية عىل غري عهد من اخلالفة فهو ها216سنويا )دينار 

أحد غلامن عمرو بن الليث –إن أراد اكتساب الرشعية فإنه يتعهد بالدفع مثلام فعل سبكري 

الذي تغلب عىل فارس رغام عن اخلالفة ثم اكتسب رضاها بامل سنوي، وكذلك  -الصلار

(، ها224 أذربيجان مقابل مائت  وعرشين ألف دينار سنويا )فعل ُسُبك ح  تغلب عىل

(، وكثري بن ها224وأمحد بن صعلوك ح  تغلب عىل الري مقابل مائة وست  ألف دينار )

                                                 
 .11/227ابن كثري: البداية والنهاية  (1)



 عصر سيطرة الرتك: الباب الثالث   

 

185 

(، ويوسف بن أيب الساج ها224أمحد ح  تغلب عىل سجستان مقابل نصف مليون درهم )

طِي الري وقزوين وأذربيجان مقابل نصف مليون دي  .(1)(ها212نار )ُأعر

وكانت مصادرات ا موال موردا مهام تدخل من خالهلا ا موال إىل اخلزانة، وقد بلغت 

أو رجل ا عامل الكبري –املصادرات حدا بعيدا، حتى إن أبا عيل اجلصاص التاجر الكبري 

( بخمسة مالي  دينار بخالف اجلواهر ها222صودر ذات مرة ) -بمصطلحات عرصنا اآلن

، وكان اجلصاص هذا من القادرين عىل إنقاذ اخلالفة أحيانا (2)والثياب والتَُحف واآلنية

مل حيفام أجد يف زما  مياسري من الكتاب والتجار » بأمواله حتى قال الرايض باهلل يوما:

 .(3)«بمثلهم امللك ويلجأ إليهم مثل ابن اجلصاص يف التجار ومن يقاربه

 عهد!وأخبار املصادرات كثرية يف هذا ال

وهذا بخالف اهلدايا التي كان يرسلها نواب ا قاليم ووالة ا نحاء إىل اخلالفة، تعبريا 

عن الوالء وحلظا للود، وكان كل واٍل هُيدي عىل قدر نلسه وغنى واليته، وتأيت اهلدايا أمواال 

وثيابا وعبيدا وأسلحة وطيورا وحيوانات من بدائع املخلوقات ومن نوادرها، من ذلك 

تُِشف كنز قديم، كان من بينه ها211مليون دينار جاءت من مرص )نصف  ضلع ( بعد أن اكر

! وأرسل ب لبنالِ تيس له رضع حَير وكان يف نلس اهلدية إنسان طوله أربعة أشبار وعرضه شرب، 

طوله سبعون ذراعا وعرضه  نلس العام من ب  هداياه بساطا ضخامبن أيب الساج يف  يوسف

( أرسل وايل ها221صناعته عرش سنوات وال يقدر بثمن، ويف عام ) استغرقتستون ذراعا، 

، ومن مرص أيضا أرسل احلس  بن املادرا  بغلة بيضاء وغزال أسودمن ب  هداياه امن عُ 

واكتشف مؤنس اخلادم  وغالم يصل لسانه إىل طرف أنله. ( بغلة أنجبت صغريها!ها212)

الضخمة والتامثيل ومحل منها أشياء إىل  ( عجائب من اآلثارها211يف طريقه إىل مكة )

 اخلليلة.

هذه بشكل عام جممل هي أهم موارد ا موال إىل خزينة اخلالفة، وهي موارد هائلة 
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 وكبرية، وقوة خمزونة للدولة لو أن إنلاقها كان رشيدا!!

غري أن اإلنصاف يلزمنا بالقول أنه مل يكن اإلرساف والتبذير يف إنلا  املقتدر أو كل 

قات الدولة كان عىل اللذات واملالهي، بل إن الدولة استعملت ا موال يف اإلنلا  عىل نل

 املؤسسات اخلريية واملستشليات واملدارس.

وكان املقتدر بطبعه السمح الكريم ينلق عىل اللقراء واملحروم  واليتامى كثريا، ومن 

ليتامى وأحسن إليهم باملال ( ختن معهم كثريا من اها222ذلك أن املقتدر ح  ختن أوالده )

والثياب حتى أنلق يف هذا اخلتان ستامئة ألف دينار، كذلك أوقف املقتدر أمواال طائلة 

( افتتح املستشلى ها226املحرم  1(، ويف )ها222وضياعا له عىل عامرة احلرم  الرشيل  )

ن ثابت، وقد كانت ، وكان مديرها الطبيب الكبري الشهري سنان ببنته أم املقتدرالكبري الذي 

خر فوافق آ، وقد َطَلب سنان من اخلليلة بناء مستشلى (1)دينار شهريا 622ميزانية املستشلى 

، وكانت نلقته الشهرية تبلغ (2)(ها226املقتدر وبنى املستشلى املقتدري يف نلس هذا العام )

 .(3)مائتي دينار يدفعها املقتدر من أمواله اخلاصة

 رجال الدولة إذ نرى الوزير عيل بن عيسى يبني هو اآلخر وقد شاع هذا السلوك ب 

، ثم نرى الوزير ابن اللرات يبني (4)( وينلق عليه من أمواله الكثريها222يف بغداد ) ىمستشل

من  -دينار 222وتبلغ -( وتكون ميزانيته الشهرية ها211خر بعد ذلك بتسعة أعوام )آ

أغلب دخلها السنوي الذي يقدر يف بعض  أموال الوزير نلسه، وكانت أم املقتدر تنلق

الروايات بمليون دينار عىل احلجاج وحاجتهم من الطعام والزاد ومتهيد الطرقات والبعثة 

 .(5)الطبية املرافقة هلم

ونرى يف ذلك العهد القوافل الطبية التي تذهب إىل ا ماكن املتطرفة والبعيدة لتعالج من 

الرعاية الصحية لتلك القوافل حتى احليوانات  تنقص لدهيم الرعاية الطبية، وتشمل
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والبهائم، كام شملت الرعاية الصحية املحبوس  الذين اكتشف أن بعض السجون توفر 

 .(1)أجواء لنقل العدوى أو اإلصابة با مراض

ويف عهد املقتدر بدأ نظام امتحان ا طباء ومنحهم شهادات ملامرسة املهنة بعد أن مات 

طأ طبي، فأمر املقتدر كبري ا طباء سنان بن ثابت بإيقاف اجلميع عن واحد من الناس خل

العمل وامتحاهنم ثم ال ُيسمح ملن مل حَيُز شهادة الصالحية بعالج الناس
(2). 

من مسارات اإلنلا ، وال نستطيع اإلشارة إىل أكثر من هذا فمكان  -وغريها–فكل هذه 

 رة ال التاريخ السيايس.النقاش التلصييل هلذه ا مور هو يف كتب احلضا

ويف ظل اضطرابات قرارات اخلالفة وكثرة التولية والعزل، وتعدد نلوذ مراكز القوى يف 

بالط اخلالفة، انعكس هذا الوضع عىل العامة التي راجت بينها الشائعات وتسببت يف أكثر 

ها، كام تعددت من أزمة، وستصل هذه الشائعات إىل حد خطري يؤثر عىل اخلالفة نلس

حركات التمردات الصغرية واللتن ب  الناس الذين صار خالفهم املذهبي قادرا عىل إشعال 

املشكالت، بام محلته هذه التحركات من اعتداء عىل منشآت الدولة وهتريب للمساج  وما 

 إىل ذلك..

ذي  12حيث وقعت معركة ب  اجلنود وب  الوايل نجح بن جاخ ) أول ذلك كان يف من ى

( ح  طالبوا باملكافأة املعهودة ح  يتوىل خليلة جديد، وكان النرص له وُقتِل ها215احلجة 

 .(3)منهم مجاعة

ويف البرصة انلجر الوضع ب  أهلها وقائدها العسكري احلسن بن خليل بن رمال أكثر 

ل ( انلجر أهها225ثم هدأت بلعل القوة أو إصالحات وقتية، حتى كان عام  ) ،من مرة

البرصة وحارصوا احلسن بن خليل ومعه كل اجلنود حتى مل يستطع أن  رج من بيته يف ناحية 

بل إهنم قطعوا القناة املائية التي تغذي هذه الناحية، وكانوا يقتلون « رحبة بني نمري» تسمى

كل جندي يف جيشه، ورغم أن احلسن قاد جمموعة من عساكره إلمخاد هذه الثورة وقتل خلقا 
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من الناس إال أنه عجز يف النهاية عن هتدئتهم وخرج من البرصة، واضطر املقتدر إىل  كثريا

 .(1)عزله

( استطاع قائد الرشطة نزار بن حممد ها226وحدث مترد ب  املساج  )ربيع اآلخر 

 -أخا سالمة حاجبه–ثم عزل املقتدر نزار بن حممد ووىل نجح الطولو   ،(2)إمخاده يف بغداد

فشهد عهده انلالتا  ،ة رغم أنه كان ضعيلا ال يتمكن من ضبط ا مور كام ينبغيقيادة الرشط

، ويف ذات (3)«اخرج وال تبايل.. ما دام نجٌح وايل» أمنيا كبريا حتى كان امللسدون يقولون

( رست شائعة ب  الناس أن املقتدر مرض ومات واضطربت ها226الشهر )ربيع اآلخر 

عة وتسك  ئ رج يف موكب بحيث يراه الناس لقتل هذه الشا ا حوال حتى اضطر املقتدر أن

( فتنة ب  احلنابلة وأهل بغداد حتى أمر املقتدر ها226. ووقعت يف نلس العام )(4)ا حوال

 .(5)بحبس مجاعة منهم يف البرصة

( إال أن الرشطة ها227وهجم كثري من الناس عىل السجون وأخرجوا من كان فيها )

، وقد مرَّ بنا مترد العامة ح  غلت ا سعار (6)كل من هربوا مرة أخرىاستطاعت أن تعيد 

 ( بلعل سياسة الوزير حامد بن العباس.ها227)

( وقعت اشتباكات ب  أصحاب املطاعم وا ساكلة ها227ويف املوصل يف ذات العام )

-جيق واحرت  فيها سو  ا ساكلة، ومل يستطع الوايل العباس بن حممد بن إسحا  بن كندا

أن يدخل إليها، فاستعمل املرتزقة من ا عراب فازداد الوضع سوءا  -وكان خارج املدينة

واشتعاال بام ارتكبه ا عراب من هنب وسلب وقطع للطر ، فعزله املقتدر واستبدل به عبد 

اهلل بن حممد اللتان، وكان عليلا صارما فمنع ا عراب عن التخريب واستطاع هتدئة 

( إذ اندلعت ها217املحرم  15رر نلس هذا احلادث بعد عرشة أعوام )، وتك(7)ا مور
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ازين من ناحية أخرى ثم انضم شاال تباكات ب  أصحاب املطاعم من ناحية وب  امُلَرِبعة والبَزَّ

إىل ا خريين ا ساكلة فاقتتلوا حتى كانت حمرقة كبرية يف ا سوا  ومقتلة ب  الناس، ومل 

ن عبد اهلل احلمدا  إهناء ا زمة حتى تدخل العلامء وأهل الدين يستطع الوايل احلسن ب

 .(1)فسكنت اللتنة أخريا

، وأدت اهلزيمة القبيحة من (2)( حتى قتلوا نائب الوايلها212ومترد العامة يف املوصل )

( إىل مترد كبري يف بغداد حتى كرس الناس منابر املساجد، ها212القرامطة جليش اخلالفة )

حاريب بالسواد حزنا واحتجاجا، ومل هتدأ ا مور إال ح  ُعِزل الوزير ابن اللرات ودهنوا امل

 كام ذكرنا من قبل.

( لالختالف يف تلسري آية ب  احلنابلة وب  ها217وجتدد اشتباك آخر كبري يف بغداد )

املكي العامة، حتى اقتتلوا ومات منهم كثريون، يف ذات العام الذي اقتحم فيه القرامطة احلرم 

وهنبوا احلجر ا سود، وهو ذات العام أيضا الذي ضعف فيه أمر اجلهاد يف الثغور حتى 

استسلم أهل املدن وعزموا عىل الدخول يف طاعة ملك الروم إذ مل جيدوا أي غناء عند اخلالفة 

( وقعت معركة أهلية جديدة يف نصيب ، أحرقت فيها ها212! ويف )(3)وال أي مدد منها

 .(4)بت البيوت، واستولوا عىل قافلة كانت يف طريقها إىل الشام فانتهبوهاا موال وهن

وغري بعيد عن هذه االضطرابات حرائق يف مناطق مدنية، منها حريقان كبريان وقعا يف 

 ( احرت  فيهام كثري من الناس والبيوت.ها221، 227الكرخ ببغداد )

إىل رجال الدولة ضد ووصلت االضطرابات إىل صلوف العسكري  ضد الدولة، و

 بعضهم مما كانت له نتائج خطرية سنأيت إليها بالتلصيل فيام بعد. 

دي إىل االهنيار، وتبرش بقدومه.. وقد ؤوهكذا كانت مالمح عهد املقتدر، وهي مالمح ت

  كان، واضطربت خالفة املقتدر عليه كام سنرى!

                                                 
 .7/57ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .7/11ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .7/57تاريخ ابن ا ثري: الكامل يف ال (2)

 .7/62ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (4)
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 حركات التمرد

ات االنلصال، وقد بدا هذا بوضوح يف يف العهود املضطربة تكثر حركات التمرد وحرك

عهد املقتدر، وأثمرت حركات التمرد عن نتائج غري مسبوقة من االنلصال با نحاء 

والسيطرة عليها، فالرش  الذي يتوىل أمره السامانيون زاخر باالضطرابات وانتقال الدول من 

وخرج يف املرش  من وخرج ا مر عن سيطرة الساماني   ،الزيدي  إىل الدياملة واجليلي 

ويف املغرب حدثت تطورات أخطر: فلي  ،«أنا أحمو دولة العرب وأرد دولة العجم» يقول:

ا ندلس أعلن ا مري ا موي عبد الرمحن النارص أنه اخلليلة بعدما رأى من ضعف واهنيار 

غرب املقتدر خليلة العباسي  وكان عبد الرمحن النارص يسيطر عىل ا ندلس وأجزاء من امل

ا قي، وأما يف الشامل اإلفريقي فقد ظهرت الدولة اللاطمية التي انطلقت تأكل ا رض 

اإلسالمية وتسيطر عليها يف رسعة مدهشة وأعلنت أهنا اخلالفة الرشعية، ويف احلجاز بلغ 

فجور القرامطة مداه حتى لقد اقتحموا مكة وانتزعوا احلجر ا سود وهددوا العرا  

دوا مقاومة حاسمة، ويف العرا  نلسه ظهرت انلصاالت عىل احلقيقة وحوارضه دون أن جي

 كام أسس بنو محدان حكمهم يف املوصل وغري هذا..

وقد شغلت هذه احلركات الكربى أنظار املؤرخ  حتى لقد غاضت إىل جوارها 

حركات التمرد الصغرية واملحلية والتي ُقيِض عليها برسعة، فلم يصلنا من أخبارها إال 

ليل، هذا القليل هو ما نذكره يف هذا املبحث ثم نلرد لكل مترد كبري مبحثا وحده ملا له من الق

 أمهية تار ية.

ومن املالحظ أن الدول املوالية للخالفة كالساماني  يف املرش  واحلمداني  يف املوصل 

ولة احلمدانية كان هلام إسهام كبري يف القضاء عىل كثري من التمردات املحلية، بل سنجد أن الد

يف املوصل تكاد تكون قد حتملت عبء ا عراب وا كراد املتمردين يف نواحيها فأعلت 

اخلالفة من هذه املسؤولية، لكن هذا مل يمنع أن اخلالفة أرسلت مددا أو أرسلت جيشا ساهم 

 يف مواجهة التمردات!

فيام نتناول ما  ويف هذا املبحث سنقترص عىل ما واجهته اخلالفة ذاهتا من التمردات،

 واجهه احلمدانيون عند احلديث عنهم وعن نشوء دولتهم يف املوصل.

يف  -باستثناء ثالثة فحسب–لقد كانت حركات التمرد التي واجهتها اخلالفة حمصورة 
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ا عراب الذين ظلوا كالشوكة يف خارصة اخلالفة عىل رغم ما نزل هبم من رضبات، إال أن 

عل ا مر ال حُيسم بحرب نظامية فهم يعتمدون أسلوب حرب طبيعة انتشارهم يف قبائل جي

العصابات يف تنليذ عملية ثم الكمون وربام هيربون أمام اجليش النظامي، وال يكون إيقاع 

 اهلزيمة هبم أمرا حاسام دائام!

وبدأ االشتباك ب  ا عراب واخلالفة يف عهد املقتدر باملعركة التي قادها احلس  بن 

راب قبيلة طيء الذين كانوا قبل هذا قد حارصوا فرقة من جيش اخلالفة بقيادة موسى عىل أع

( حيث كان أمري احلج، واستطاعوا أن حيارصوه ثالثة أيام ها214وصيف بن صوارتك  )

، فكانت محلة احلس  بن موسى تأديبية هلم فهامجهم عىل ح  (1)حتى قاتلهم وانترص عليهم

 .(2)كثريا وأرس كثريا( فقتل منهم ها215غرة منهم )

كذلك استمر بنو شيبان يف عادهتم قطع الطريق، وزاد ا مر حتى شن عليهم مؤنس 

وادي » ( عىل مواطنهم يف ناحية تسمىها222محلة عسكرية قوية ) -قائد اجليش–اخلادم 

فقتل منهم خلقا كثريا وهنب بيوهتم فأصاب فيها من أموال التجار التي كانوا « الذئاب

 .(3)بقطع الطريق ما ال حييأخذوها 

لكن هذا مل يوقف قطع الطريق، فلي ذات العام وبعد شهور قطع ا عراب طريق 

 !(4)( فنهبوا ا موال واملتاع بل وأرسوا مائت  ومخس  امرأةها222احلجاج )ذي احلجة 

ا عام وأحيانا كان هؤالء ا عراب هيامجون القوة املكللة بحامية الطريق مبارشة مثلام فعلو

( إال أن قوة الطريق كانت أقوى واستطاع قائدها ورقاء بن حممد املرتب أن يقتل ها222)

منهم وأن يأرس باقيهم، وملا أرسلهم إىل بغداد وأمر املقتدر بحبسهم انقض عليهم أهل بغداد 

فقتلوهم وألقوا جثثهم يف هنر دجلة مما هبم من الغضب والرغبة يف الثأر ملا فعلوه من قطع 

 .(5)لطريقا

                                                 
 .6/425، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/662الطربي: تاريخ الطربي  (1)

 .6/442، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 5/661الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .6/426ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .427، 6/426يف التاريخ ابن ا ثري: الكامل  (4)

 .412، 6/421 ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ (5)
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( ها215وكان أقوى ما فعله ا عراب يف عهد املقتدر أهنم هامجوا منطقة سواد الكوفة )

أجالهم عن هذه  َمنر  ، فوجه إليهم املقتدراحلرية فنهبوها ا، كام اقتحمواوخربو افنهبو

 .(1)ا نحاء

متردات ومرشوع مترد رابع أجهض قبل أن يولد،  ةوبخالف ا عراب ال نجد إال ثالث

، يزعم أنه (2)وهي قرية كبرية من نواحي واسط ،«اجلامدة» فأوهلم ذلك الرجل الذي ظهر يف

( ولكنه ُقتِل بعد ذلك بقليل. ها222علوي، فقد ثار فيها وقتل الوايل واستوىل عليها )

( وعزم عىل توسيع ها224)خالد بن حممد املادرا  والثا : ح  مترد وايل اخلراج يف كرمان 

، (3)ر إىل شرياز لكن جيشا من اخلالفة قاده ا مري بدر احلاممي هزمه وقتلهنلوذه فسا

حممد بن إسامعيل بن جعلر بن ( وادعى أنه ها212والثالث: الرجل الذي ظهر يف الكوفة )

، فقد ظهر من بعد دعوة رسية استطاع أن جيمع حممد بن عيل بن احلس  بن عيل بن أيب طالب

( ها212ا عراب وأهل سواد الكوفة، وملا استلحل أمره )شوال فيها أللا من ا نصار من 

قبل أن يبلغ من آماله وأحالمه  (4)أرسلت اخلالفة جيشا من بغداد فُهِزم وُقتِل كثري من أنصاره

 شيئا.

( من أن ها212وأما مرشوع التمرد الذي ُأجهض مبكرا فهو ما وصل إىل اخلليلة )صلر 

وأهنم  ،بنوا مسجدا جيتمعون فيه ويمثل مركز دعوهتم بعض أتباع حممد بن إسامعيل هذا

ويراسلون القرامطة ويعملون يف الدعوة الرسية ملحمد  ،يسبون الصحابة وال يصلون اجلمعة

مسجد رضار، نه املهدي، فاستلتى املقتدر العلامء يف هذا املسجد فأفتوا بأنه إاملذكور ويقولون 

 .(5)مأمر هبدم املسجد ورضب من حصل عليه منهف

 أحوال املشرق

مع موت الزعيم والرجل الكبري إسامعيل الساما ، وقد كان حيكم بالد ما وراء النهر 

                                                 
 .7/27 ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ (1)

 .2/15ياقوت احلموي: معجم البلدان  (2)

 .6/415ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .7/22 ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ (4)

 .11/172ة ابن كثري: البداية والنهاي (5)
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فضال عن خراسان، بدأت بعض التمردات ال سيام يف سجستان حيث أصل الصلاري  الذين 

انتهت دولتهم عىل يد إسامعيل الساما ، فخرجت سجستان عن سيطرة الساماني  الذين 

 حلكم فيهم أمحد بن إسامعيل الساما .توىل ا

وقد حاول الصلاريون استعادة السيطرة عىل مناطق من الرش  فتوجه طاهر بن حممد بن 

عمرو بن الليث الصلار لينتزع فارس من سبكري الذي تغلب عليها، وقد ذكرنا أن سبكري 

ت بينهام حرب قد استوىل عىل فارس عىل غري رغبة اخلالفة، فوقع -غالم عمرو بن الليث–

انترص فيها سبكري عىل طاهر بل وأرسله أسريا إىل بغداد، ومعه وعد بدفع مبلغ من املال 

 (. ها216سنويا نظري إقراره عىل فارس، فكان ما أراد )

وانترص عليه حتى  -من نسل الصلاري –لكن ا مر مل يستقر له إذ حاربه الليث بن عيل 

اخلادم، ومن بعده القائد اآلخر احلس  بن محدان، وقد أنلذ اخلليلة قائده العسكري مؤنس 

ساعدت الظروف مؤنسا يف إيقاع هزيمة سهلة بالليث بن عيل، وأعاد سبكري إىل حكم 

والية فارس، لكن ا مر مل يدم طويال إذ خاف سبكري من عبد الرمحن بن جعلر الكاتب 

ل مكانه آخر فأغراه بخلع وظن أنه يراسل اخلالفة خللعه من والية فارس فحبسه، ثم جع

الطاعة، مما جعل الوزير ابن اللرات يرسل جيشا آخر بقيادة وصيف بن صوارتك  وحممد 

بن جعلر خللع سبكري متجنبا أن يعهد هبذه املهمة إىل مؤنس ملا بينه وب  سبكري من ا

صداقة، وقد استطاع اجليش هزيمة سبكري الذي هرب إىل خراسان، وعادت فارس إىل 

 (.ها217اخلالفة ) حكم

حلرب الصلاري   -عاصمة الدولة السامانية–وأما أمحد الساما  فقد انطلق من بخارى 

يف سجستان، فأوقع هبم نرصا سهال اضطر زعيم الصلاري  املعدل بن عيل بن الليث الصلار 

  إىل االستسالم، فأخذه أمحد الساما  معه إىل بخارى وعادت سجستان إىل سلطة الساماني

(، ثم بلغهم أن سبكري يف طريقه إىل سجستان فأرسوه بسهولة، وأرسلوه إىل اخلليلة ها212)

 (.ها212يف بغداد، فشكرهم اخلليلة وأرسل إىل أمحد الساما  باهلدايا واخلَُلع )

وجرت حماولة مترد أخرى يف سجستان، قادها شيخ خارجي كبري السن غاضب من أمري 

إىل سجستان ونظم هناك متردا مع اخلوارج والصلاري  واستوىل  ساما  يف بخارى، فانتقل

(، فأرسل ا مري أمحد الساما  ها222عىل سجستان وحبس أمريها من ِقَبل الساماني  )
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جيشا حارص سجستان لتسعة أشهر، ثم مات الشيخ اخلارجي فانقىض التمرد الذي أهنكه 

 طول احلصار.

الزيدي  من بعد مقتل حممد بن زيد العلوي، ثم  وأما طربستان التي انتهت فيها قوة

استقرت سلطة الساماني  من بعد القضاء عىل مترد حممد بن هارون، فقد بقيت هادئة ساكنة 

صاحلة ا حوال حتت رعاية واليها الصالح العادل احلكيم عبد اهلل بن حممد بن نوح الذي 

ن كانوا حاضنة الدولة الزيدية، كام استطاع ضبط أحوال طربستان وأحسن إىل العلوي  الذي

كام يمثلون  ،أحسن إىل الديلم الذين جياورون طربستان ويمثلون االمتداد االسرتاتيجي هلا

 العمق الذي يعتمد عليه املتمردون فيلجأون إليه، ومن ثم استقرت أحوال طربستان

لنديار مؤرخ بتعبري ابن اس« واسرتاح الناس معه ولقوا منه استقرارا مل يشهدوه قط»

 .(1)طربستان

إال أن ا مر فيام حتت السطح كان حيمل بذورا جديدة، ذلك أنه قد وصل إىل طربستان 

علوي آخر، بطل فذ وفقيه كبري، وهو احلسن بن عيل امللقب با طروش، وذلك  نه أصيب 

 بالطرش يف إحدى املعارك، فعمل هذا الرجل عىل نرش اإلسالم ب  الديلم، واستطاع أن

ُيدخل عددا كبريا منهم يف الدين )عىل املذهب الزيدي( وأن يكون زعيام حقيقيا يف تلك 

ا نحاء، وملا فكر يف التمرد عىل ابن نوح وايل الساماني  باءت حماوالته باللشل ملا كان يتمتع 

به ابن نوح من حب واحرتام ب  العلوي  والديلم، فلام أن مات ابن نوح، وتوىل ا مر من 

عده أبو العباس صعلوك الذي كان عىل النقيض من ابن نوح، استطاع احلسن ا طروش ب

ا وأخرجوه من طربستان  هتييج الديلم وقيادة مترد كبري يف طربستان، حتى هزموا صعلوك 

 ( ثم إىل بغداد.ها221فانسحب إىل الري )

 

 

 

                                                 
 .265ابن اسلنديار: تاريخ طربستان ص (1)



 عصر سيطرة الرتك: الباب الثالث   

 

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 باخلرب، وهو يف رحلة صيد، فانزعج أبلغ صعلوٌك زعيَم الساماني  ا مري أمحد الساما 

 22له كثريا، وهو ما جعله ينسى احتياطات ا من، فدخل عليه بعض غلامنه فقتلوه ليال )

( يف ملاجأة مل يكن يتوقعها أحد، وفقدت الدولة السامانية، بل ها221مجادى اآلخرة 

ملرش  وحيكمونه عىل خري واخلالفة العباسية ذاهتا، واحدا من أبطاهلا الذين كانوا حيملون هم ا

ما ُيرام، ومن هنا بدأ اضطراب احلال يف الدولة السامانية، إذ توىل بعد ا مري أمحد ابنه نرص ذو 

الثام  سنوات، فكان يدبر أمر الدولة أحد رجاهلا املقرب  من أبيه، لكن وجود نرص عىل رأس 

رش ، سواء من داخل ا رسة السلطة أفىض إىل خلع طاعة الساماني  يف كثري من أطراف امل

 السامانية يف ما وراء النهر أو من خارجها يف خراسان. 

وقد ساهم هذا االضطراب الذي حل بالساماني  يف ترسخ سلطة احلسن ا طروش 

الذي بعث دولة الزيدي  يف طربستان من بعد انتهائها، وكان احلسن عادال صاحلا حسن 

ذا منذ أن كان صاحب دعوة وقبل أن يكون صاحب وقد أحبه الناس من قبل ه ،السرية
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(، وبقي يملك ها222دولة، وانترص احلسن ا طروش عىل جيش أرسله صعلوك من الري )

(، وآل ا مر إىل احلسن بن القاسم العلوي الذي ستطول ها224طربستان حتى تويف )شعبان 

 (.ها216أيامه حتى )

ل مواجهة عدد من التمردات التي وباضطراب الساماني  اضطرت اخلالفة أن تتحم

( حيث ها227 – 224، ويف الري )(2)(ها224و)(1)(ها221جرت يف الرش ، يف سجستان )

خلع يوسف بن أيب الساج وايل أرمينية وأذربيجان طاعة اخلالفة واستوىل عىل الري وأخرجها 

تهت بأرسه من سلطة الساماني ، ودارت بينه وب  جيوش اخلالفة أكثر من حرب شديدة ان

وحبسه بعدما أرهق جيوش اخلالفة كثريا، وفيام عدا يوسف بن أيب الساج كانت جيوش 

اخلالفة تنهزم أو ال تصل إىل نرص حاسم ويكون احلل أن يتعهد املتغلب بدفع مبلغ سنوي إىل 

 .(3)اخلالفة نظري إقراره عليها

يدي ، فالسامانيون وإن مل واستمر النزاع يف الرش  أمدا ب  القوت : الساماني ، والز

يستطيعوا اسرتداد طربستان إال أهنم ما زالوا حيكمون إقليم خراسان، والزيديون ال تكليهم 

طربستان وحيتاجون إىل موارد جديدة ليظل جيشهم قويا ووالء اجلنود مستقرا، فصار ب  

 مها.الساماني  والزيدي  حروب للسيطرة عىل املدن املهمة كالري وجرجان وغري

كانت احلروب سجاال، ولئن كان السامانيون ما زالوا أقوى فإن ميزة الزيدي  أهنم 

أقرب جغرافيا وأقدر عىل إعادة جتديد املحاولة يف وقت قصري، مما جعل ا مر سجاال غري 

حمسوم، واضطرت اخلالفة أن تدخل عىل اخلط، فالزيديون علويون وهم خصوم تار يون 

 ب خمالف وال يرون صحة خالفة بني العباس أصال.للعباسي  وعىل مذه

أشار مؤنس اخلادم عىل املقتدر أن ُ رج يوسف بن أيب الساج من السجن وأن يعيده إىل 

( منطقة قزوين وأهبر وزنجان وأذربيجان مقابل نصف مليون ها212الوالية، فواله املقتدر )

تمري مع فرقة من اجليش، وال دينار سنويا، ووضع يف خدمته القائد العسكري وصيف البك

شك أن هذا القائد وهذه اللرقة هي ع  اخلالفة، وذراعها أيضا، عىل يوسف بن أيب الساج 
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لضامن والئه، وهبذا وضعت اخلالفة قائدا قويا مواليا هلا عىل حدود طربستان ملواجهة توسع 

 الزيدي .

اك يف سلطة أمحد بن عيل بدأ يوسف يف مهمته دون إبطاء، وهاجم الري التي كانت حينذ

الذي خلع طاعة اخلالفة وانحاز إىل  -أخي صعلوك وايل الساماني  السابق عىل طربستان-

( واستوىل عىل ها211ذي القعدة  22الزيدي  وخطب هلم يف الري، فهزمه يوسف وقتله )

وَثبَّت  ( واستطاع إمخادهها212(، وواجه فيها متردا )أول ها211املدينة ودخلها )ذي احلجة 

 (. ها212سلطته عليها )مجادى اآلخرة 

عي يوسف بن أيب الساج ) ( من أذربيجان إىل العرا  ليواجه القرامطة ها214ثم اسُتدر

الذين بلغوا درجة خطرية من التقدم نحو الكوفة، وكان هذا رأي الوزير اخلصيبي، وهو رأي 

نرى ح  نأيت الستعراض غري موفق لوزير فاشل كام ذكرنا طرفا من سريته سابقا، وس

القرامطة كيف انتهى احلال هبذا اجليش، املهم يف سياقنا اآلن أنه ح  استدعي يوسف بن أيب 

الساج إىل العرا  عهد اخلليلة بأمر الِري إىل ا مري نرص بن أمحد الساما  دون أي تنسيق مع 

(، ها214ى اآلخرة يوسف بن أيب الساج، فخرج الساما  عىل رأس جيش فأخذ الري )مجاد

وظلت احلروب ب  الساماني  والزيدي  مستمرة يف منطقة الرش  وكانت الري إحدى 

املراكز املهمة التي تدور عليها وتنطلق منها املعارك، إذ الري متثل اجلبهة الغربية حلصار 

ة الزيدي ، وهبا يكون السامانيون يف رشقهم )خراسان( وغرهبم )الري(، وظلت الري تابع

وايل الري من ِقبَل –(، فحينئذ َمِرض حممد بن عيل صعلوك ها216للساماني  حتى )شعبان 

 .(1)فراسل الزيدي  وسلم املدينة إليهم!! ومات بعد قليل -الساماني 

ومن بعد سقوط الري يف قبضة الزيدي  اعتمد السامانيون يف حرب الزيدي  عىل اجلبهة 

، وسيساعدهم يف ذلك اضطرابات وانشقاقات ب  رجال (2)اخلراسانية يف الغرب وحدها

 الدولة الزيدية.
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يف الرش ، كانت مدينة جرجان هي اجلبهة التي متاثل الري يف الغرب، وكانت نقطة 

 -عرب والهتم يف خراسان–ساخنة أخرى ب  الساماني  والزيدي ، وقد انتهز السامانيون 

شريويه اجلييل عىل ماكان بن كايل الديلمي قائد جيش  انشقا  القائد العسكري أسلار بن

الدولة الزيدية ورجلها القوي، ويرى بعض املؤرخ  أنه لعداء َقبَيل قديم ب  اجليل 

، فلجأ أسلار إىل نيسابور حيث دعمه السامانيون ووجهوه إىل االستيالء عىل (1)والديلم

 .(2)جرجان

فامكان بن كايل يف طربستان، وترك عىل ومن حسن حظه أن كانت كل الظروف مهيأة، 

جرجان أخاه أبا احلسن بن كايل الذي وقع بينه وب  ابن أيب احلس  ا طروش العلوي نزاع 

فقتله العلوي، وكان قادة الزيدي  يف جرجان يميلون إىل العلوي فنصبوه أمريا عليهم، 

وليستقووا به عىل مقاومة  واستقدموا أسلار بن شريويه ملا كان بينه وب  ماكان من عداء

ماكان بن كايل، وساعدهم السامانيون بالطبع، فانترصوا عىل جيش ماكان بن كايل الذي أتى 

مرسعا من طربستان، بل إهنم طاردوه حتى أخرجوه من طربستان نلسها فانسحب إىل الري، 

 .(3)واستوىل السامانيون يف تلك ا ثناء عىل جرجان

مرة أخرى، إذ تويف ا مري ابن أيب احلس  ا طروش العلوي، ثم فجأة انقلبت ا حوال 

وتويف بعده قائد اجليش، فاهنارت معنويات رجال االنقالب الذي مل يشتد عوده بعد، وجاء 
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ماكان بن كايل مرة أخرى هياجم طربستان التي توىل ا مر فيها أسلار بن شريويه اجلييل 

ح  مات واليها قرر ا مري نرص الساما  تولية فانترص ماكان وانسحب أسلار إىل جرجان، و

-(، ومنها استطاع أسلار وباالستعانة بمرداويج بن زيار اجلييل ها215أسلار عىل جرجان )

أن يستويل عىل طربستان مرة  -القائد العسكري الذي يشاركه يف نلس ا صل: قبيلة اجليل

 .(1)أخرى

انحسارا للزيدي  الذين أخذت قواهتم وهكذا كانت اجلبهة الرشقية تشهد اهنزاما و 

تنساح نحو الغرب، وبالتحديد الِرِي لتكون عاصمتهم البديلة، ومل يعودوا يواجهون اآلن 

الساماني  فحسب، بل هم يواجهون هذا التمرد العسكري الذي يكرب ويتضخم بقيادة 

 أسلار بن شريويه والذي يدعمه السامانيون!

–زعيمهم احلسن بن القاسم العلوي  ؛انسحبوا إىل الريتزلزلت أركان الزيدي ، و
وقائد جيشه ماكان بن كايل، وطاردهم جيش أسلار بن شريويه  -خليلة احلسن ا طروش

حتى حارهبم قرب الري وأوقع هبم هزيمة كربى ُقتِل فيها زعيم الدولة احلسن بن القاسم، 

 (.ها216الثانية يف طربستان ) وهرب قائد جيشه ماكان بن كايل، وانتهت الدولة الزيدية

كان السامانيون يظنون أن أسلار بن شريويه واٍل هلم عىل طربستان، بينام رأى أسلار 

نلسه وريث الدولة الزيدية، وطمع  ن يكون له دولة ومملكة، فاختذ مظاهر امللوك من التاج 

 وصنع كرسيا سلطانيا من الذهب وأعلن العصيان واستقل بأمره يف الري.

ملرة أخرى دخلت اخلالفة عىل اخلط ملساعدة الساماني ، فجاء جيش من بغداد ملحاربة أسلار و

فلقي هزيمة شنيعة عند قزوين، زادت هبا قوة أسلار وضعف موقف اخلالفة، وحينئذ انطلق ا مري 

حلرب أسلار، فرتاجع أسلار عن « ُبخارى»نرص الساما  عىل رأس جيش من عاصمة الساماني  

 ه وعاد إىل الطاعة وبذل ا موال إىل نرص الساما  لكي يصاحله ويرجع عنه.موقل

لقد كانت طاعة شكلية مؤقتة، والساما  نلسه يعلم أنه ال يستطيع عزل أسلار كام يعزل 

خلالفة ومتكن من إرجاع اأحدا من ُوالته، وأسلار نلسه قد عظم أمره بعدما انترص عىل جيش 

ة هم أهل هذه املنطقة الذين وقعوا حتت يال، وكانت الضحية احلقيقجيش الساماني  نظري امل
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ظلم أسلار وجتربه وقهره، ال سيام أهل قزوين الذين ساعدوا جيش اخلالفة فانتقم منه أسلار 

انتقاما هائال، قتل كثريا منهم 

وأخذ أمواهلم وعذهبم وأباحهم 

للمجرم  من الديلم، فكانت 

 أياما عصيبة عسرية.

ب اهلل مل يتاااأخر لكااان عقاااا

علياااه، إذ انقلاااب علياااه الرجااال 

وبعض -الثا ، مرداويج بن زيار 

املااؤرخ  عااىل أنااه انقلااب بإيعاااز 

 -(1)وتشااااجيع ماااان الساااااماني 

الذي اتلق مع عدد من القادة وبعض والة ا نحاء وآخرين من خصوم أسلار ومانهم ماكاان 

(، ولقي جازاءه خزياا ها216تل أسلار )بن كايل قائد الزيدي  املنهزم، فتحاللوا واستطاعوا ق

 . (2)وذال يف الدنيا بعد أيام من مظامله ومذابحه

وأما مرداويج فقد رأى نلسه أيضا وريث أسلار ال تابعا للساماني ، فبدأ يف االستيالء 

وأحسن إىل أهلها –عىل البالد وضمها لنلسه، متخذا مركزه يف الرِي، فضم إىل ملكه قزوين 

ومهذان وكنكور والدينور وبروجرد وقم وقاشان وأصلهان  -فه عن أسلارليؤكد اختال

وجرباذقان وغريها، ثم جترب وطغى واستكرب، وأساء السرية يف الناس، ال سيام أهل أصلهان، 

فكان يقتل ا طلال يف املهد ويستبيح النساء، واختذ كرسيا سلطانيا من الذهب جيلس عليه، 

قادته، ووضع عىل رأسه تاجا من اجلواهر واليواقيت واختذ  وكرايس من اللضة ليجلس عليها

مظاهر االستقالل واملُلك، وتوسع سلطانه فاستوىل عىل طربستان وجرجان اللت  كانتا يف 

سلطة ماكان بن كايل، وفشلت كل حماوالت ماكان للصمود، وانتهى به احلال أن دخل يف 

 .(3)طاعة الساماني  والتجأ إىل نيسابور
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مرداويج ممان ُيكِانُّ العاداوة كان 

والبغضاء للعرب، وكان  طط لغازو 

بغااداد نلسااها وتاادمري دولااة العاارب 

دولااة العجاام  دُّ رُ أنااا أَ » فكااان يقااول:

، وهلااذا جيااد (1)«وأبطال دولااة العاارب

هاااذا الرجااال حلااااوة لااادى بعاااض 

 .(2)اإليراني  حتى اآلن

رأى ا ماااري نرصااا السااااما  يف 

ملواجهااة ماكااان باان كااايل قائاادا مهااام 

تغول مرداويج، فوالَّه عاىل نيساابور، 

وهكذا تتقلب السياسة، فيتحول ماكان من عدو إىل صديق، ويتحاول أسالار ومارداويج مان 

حللاء إىل أعداء، وتعرض نرص الساما  إىل مترد من إخوتاه السااماني  يف بخاارى، فانشاغل 

 (.ها222 – 212اسان أعوام )بإهناء هذا التمرد ومطاردة رجاله يف ما وراء النهر ويف خر

ومثلام سامهت اخلالفة بمحاولة مع أسالار بان شاريويه ساامهت كاذلك بجايش أرسالته 

ملحاربة مرداويج، ومثلام اهنزم جايش اخلالفاة أماام أسالار اهنازم أماام مارداويج عناد مهاذان 

( هزيمااة قبيحااة أخاارى، وانطلقاات جيااوش ماارداويج بعاادها تسااتويل عااىل الاابالد، هااا211)

ىل عىل بالد اجلبل مجيعها وما وراء هناوند وأطلق فرقا عسكرية منها من حاز له الدينور، فاستو

وكان اقتحامها بالسيف وقتل كثريا من أهلها، وظلات جيوشاه تساتويل عاىل الابالد وال أحاد 

وهاي يف كال هاذا تقتال الرجاال وتسابي النسااء  ،يدفعها حتى اقرتبت من حلاوان يف العارا 
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رداويج انطلااق وا والد، ثاام إن ماا

ن أللااا وبجاايش آخاار قوامااه أربعاا

فاااقتحم أصاالهان واسااتوىل عليهااا، 

ثاااااام اسااااااتوىل عااااااىل ا هااااااواز 

ثاام أرساال إىل املقتاادر  ،وخوزسااتان

ليلاارض عااىل نلسااه مبلغااا ساانويا 

مقابااال إقاااراره عاااىل والياااة هاااذه 

ا نحاء ونزل للخالفاة عان مهاذان 

وماه الكوفاة، فاأقره املقتادر مقابال 

 السنة. مائتي ألف دينار يف

 وهكاااذا أسااادل الساااتار عاااىل 

عهااد املقتاادر والرشاا  عااىل هااذه 

 احلال!

 ظهور الدولة العبيدية )الفاطمية(

 ننتقل اآلن من املرش  إىل املغرب..

هم املحاوالت الشيعية الناجحة يف تأسيس دولة، وقد بدأ ألعل الدولة العبيدية هي 

أكتاف الرجال ا فذاذ يف الدعوة والنظر أمرها من اليمن، ومن الدعوة الرسية التي تقوم عىل 

والتدبري واحلرب والقتال، وقد كان أبو عبد اهلل الشيعي هو ذلك الشخص، الذي انتقل من 

اليمن إىل املغرب وارثا عمل دعاة قبله ماتوا ومل يروا النتيجة مثل احللوا  وأيب سليان، 

كانت يف آخر عمرها بعد أن ضعف  واستطاع أبو عبد اهلل الشيعي أن ُيسقط دول املغرب التي

أمرها وسلطاهنا مثل ا غالبة يف إفريقية وا دارسة والرستمي  يف املغرب، ودخل القريوان، 

 (.ها217ربيع اآلخر  4ومن هنا بدأت الدولة العبيدية )

يتلق املؤرخون ا ثبات عىل أن العبيدي  قد ادعوا نسبهم كذبا إىل إسامعيل بن جعلر 

التايل فادعاؤهم النسب إىل فاطمة باطل، وأن هذا ليس إال غطاء يف عملهم الذي الصاد ، وب
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وثمة من ، (1)«ّي عِ عىل أنه دَ ]يتلقون[ واملحققون » تغطى بالدعوة إىل التشيع، يقول الذهبي:

« تاريخ اخلللاء» أعرض السيوطي عن ذكرهم يف كتابهقد و، (2)قال بأهنم من أصول هيودية

اخلللاء أصال وذكر يف أول الكتاب ما قاله العلامء فيهم ويف ادعائهم هذا  فهو ال يعتربهم من

والصحيح فيام نرى  ،(3)النسب الرشيف، وبعض املؤرخ  خالف يف هذا وهو أمر مشهور

 هو أهنم أدعياء كاذبون.

وما يعنينا يف سرية العبيدي  أن أبا عبد اهلل الشيعي قد استطاع باللعل تأسيس دولة يف 

( وآتت ثامرها حتى ها211 – 222ل اإلفريقي، بعد دعوة رسية ظلت ثالث سنوات )الشام

وظل  ،(ها217 - 211، ثم حروب عسكرية )(4)أن وزراء دولة ا غالبة كانوا من أنصاره

ن أهل املغرب قاوموا التشيع إيتقدم وتتساقط أمامه املدن عسكريا فيام تشتعل شعبيا، إذ 

 .(5)وبالء ومقاتل كثرية عىل يد العبيدي  اوالرفض، وكان نصيبهم عذاب  

ويف هذه اللرتة أرسل أبو عبد اهلل الشيعي إىل عبيد اهلل بن ميمون القداح )الذي يدعي أنه 

ية )مركز دعوة القرامطة يف الشام( ليقدم عليه  العلوي اللاطمي، وأنه املهدي( وكان يف َسَلمر

 ملك دولته بعد ح ، ثم كان أهم ما فعله يف يف دولته، فارحتل عبيد اهلل إىل املغرب، وتوىل

 !!(6)أول أمره أن قتل أبا عبد اهلل الشيعي الداعية الذي مهد له ا مور وأسس له الدولة

(، وقعت خالهلا عدة اشتباكات ب  اخلالفة ها222ظل املهدي خليلة يف دولته حتى )

 جزيرة صقلية التي فتحت يف عهد العباسية والعبيدي  يف عهد املقتدر، كان أوهلا الرصاع عىل

 .(7) (ها222ا غالبة، ثم استقرت تبعيتها بعد رصاع لتصري يف سلطان العبيدي  )

ثم هاجم العبيديون مرص ح  أرسل املهدي ابنه القائم عىل رأس جيش استوىل عىل 

                                                 
 .15/141الذهبي: سري أعالم النبالء  (1)

 .27، 26احلامدي: كشف أرسار الباطنية وأخبار القرامطة ص (2)

ثري وابن خلدون واملقريزي وغريهم، واملخاللون يف أهنم أدعياء حيملون ممن يصد  بنسبتهم ابن ا  (2)

 ا مر عىل أنه من آثار اخلالف يف العقيدة واملذهب.

 .6/452ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (4)

، 44، ود. عيل الصاليب: الدولة اللاطمية ص225د. أمحد العبادي: يف التاريخ العبايس واللاطمي ص (5)

 بعدها.وما  51

 .72، 1/62املقريزي: اتعاظ احلنلا  (6)

 وما بعدها. 21د. إحسان عباس: العرب يف صقلية ص (7)
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اإلسكندرية والليوم فتوجه إليهم جيش كثيف بقيادة مؤنس هزمهم وأجالهم عن مرص 

 .(1) (ها221)

ثم كرر املهدي املحاولة ثانية يف العام التايل عن طريق البحر فتوجه اجليش بقيادة مؤنس 

( انتهت إىل ها222ودارت معارك عنيلة عىل أرض مرص )مجادى ا وىل واآلخرة  ،مرة أخرى

 .(2)ن املهدي قتل قائد احلملة الذي عاد إليه منهزماإهزيمة العبيدي  حتى 

ت أعاد املحاولة للمرة الثالثة بحملة برية عىل رأسها ابنه القائم تساندها وبعد أربع سنوا

محلة بحرية عليها قائدان من أشجع رجاله، فاستولت عىل اإلسكندرية واجليزة وكثري من 

بالد الصعيد، فتوجه إليه مؤنس للمرة الثالثة ودعمته القوات البحرية الرابضة يف طرسوس، 

 والبحر انتهت كالمها إىل انتصار العباسي  عىل العبيدي  فجرت معارك عنيلة يف الرب

 .(3)( وعاد القائم للمرة الثانية مهزوما  بيه يف عاصمتهم املهديةها226)

 وكانت هذه هي املحاولة ا خرية يف عهد املقتدر..

 إعالن اخلالفة باألندلس

ا عباد الارمحن كانت ا ندلس يف ذلاك الوقات تشاهد تطاورا جديادا، فلقاد تاوىل إمارهتا

النارص وهو ما يزال شابا يف العرشين من عماره، وقاد كاان عباد الارمحن مان قاوة الشخصاية 

( بعد جاده يف حُضاة أعامماه ها222والنبو، والنضج النليس ما جعله يتوىل إمارة ا ندلس )

 وكبار البيت ا موي دون أن ينازعه أحد يف هذا.

ا ومتاسكها وتنترش فيها حركات التمرد، وكانت ا ندلس تشهد تراجعا خطريا يف قوهت

بأثر من ضعف ا مراء من بعد ا مري عبد الرمحن بن احلكم بن هشام  ،كام تغول تأثري اللرنج

)املعروف بعبد الرمحن ا وسط أو عبد الرمحن الثا (، فام إن توىل أمرها عبد الرمحن النارص 

وتبني جمدها الزاهر الكبري يف عهد عبد حتى بدأت تستعيد جمدها الغابر ثم تعربه وجتاوزه 

 الرمحن النارص.

                                                 
 .1/71، واملقريزي: اتعاظ احلنلا 6/422ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .27عريب بن سعد: صلة تاريخ الطربي ص (2)

 .6/521ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)
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(، أعاد فيها وحدة ا ندلس ها252 - ها222حكم عبد الرمحن النارص مخس  سنة )

الداخلية وقوهتا احلربية أمام اللرنج وهنضتها احلضارية الزاهرة يف ظل التخلف املحيط هبا 

ان يمكن أال نتناول هذا اجلانب أصال لوال سواء يف أوروبا شامال، أو يف املغرب جنوبا، وقد ك

( عىل قرار مهم.. لقد أعلن نلسه خليلة للمسلم  وتسمى بأمري ها216أنه أقدم يف عام )

 املؤمن !

كان يدفعه إىل هذا القرار أن اخلالفة العباسية منهارة يف املرش ، وأن املقتدر خليلة صغري 

ن العبيدي  )اللاطمي ( قد أعلنوا خالفتهم غري ألعوبة بيد النساء والعسكر واحلاشية، ثم إ

الرشعية يف دولتهم باملغرب، فرأى أن والية املقتدر ال تصح وال بد لألمة من خليلة يف وجه 

 العبيدي  الرافضة، فتصدى هلذا ا مر.

ى حينئذ بأمري مِ وهو مبدأ انحالل الدولة العباسية وهلذا ُس » قال ابن تيمية عن املقتدر:

ال يكون  :ويقول ،ندلس وكان قبل ذلك ال يسمى هبذا االسمالذى كان با  موىُّ من  ا املؤ

 .(1)«هذا صبى ال تصح واليته فسمى هبذا االسم :فلام وىل املقتدر قال ،للمسلم  خليلتان

غري أن ُبعد املسافة وانقطاع الزمن بعهد بني أمية مل جيعال هلذا القرار تأثريا حقيقيا عىل 

ل يف العامل اإلسالمي، لكن يشري هذا إىل مدى الضعف الذي كانت عليه حال اخلالفة ا حوا

 يف عهد املقتدر!

 ظهور الدولة احلمدانية

كانت بالد املوصل وما يليها شامال من بالد اجلزيرة اللراتية منطقة كثر استقرار القبائل 

ذا كانت السيادة يف بالد اجلزيرة العربية فيها، فهذه بالد ديار بكر وديار مُض وديار ربيعة، وهل

 .(2)وما يليها غربا من شامل الشام وخاصة حلب لزعامء من العرب

واحلمدانيون ينتسبون إىل محدان بن محدون التغلبي الذي كان من مناوئي اخلالفة وظهر 

 متحاللا مع اخلوارج أيام املعتضد.

واسل، وبذل جمهودا كبريا يف لكن ابنه احلس  بن محدان صار من قادة جيش اخلالفة الب

                                                 
 .12/172ة: جمموع اللتاوى ابن تيمي (1)

 .222د. حس  مؤنس: أطلس تاريخ اإلسالم ص (2)
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(، ثم كان ها212حرب اخلوارج والقرامطة والروم، وتوىل إمارة ديار ربيعة يف عهد املكتلي )

أحد القادة الذين نلذوا االنقالب عىل املقتدر أول خالفته لصالح ابن املعتز، وكان انسحابه 

عد هذا، وتوىل املطاردة من حصار القرص هو سبب فشل هذا االنقالب، وقد طاردته اخلالفة ب

أخوه أبو اهليجاء عبد اهلل بن محدان وظلر به بعد عناء، ولوال أن املقتدر بطبعه كثري الصلح 

والعلو لكان يف عداد املقتول  لكنه علا عنه بل وواله عىل ُقمَّ يف فارس، ثم استقر أمره يف قم 

( وقاد من هناك عددا من ها212)نحو أربع سنوات حتى توىل ديار ربيعة يف اجلزيرة اللراتية 

( فاهنزم أمام جيش اخلالفة الذي ها222الصوائف يف جهاد الروم، ثم مترد عىل اخلالفة )

( بعد التاريخ ها226يقوده مؤنس اخلادم فُأرِس ثم ُحبِس يف بغداد إىل أن ُقتِل يف حمبسه )

لقد كان يقول ح  ُأرِس ، حتى (1)الطويل يف جهاد أعداء الدولة من القرامطة والروم وغريهم

واهلل لقد امتألت صناديقى من اخللع وا لوية وأفنيت أعداء الدولة وإنام » ما يشبه النبوءة:

أصار بى إىل ما ترى اخلوف عىل نليس وما الذي نزل بى إال دون ما سينزل بالسلطان إذا فقد 

أجّل ا مراء بأسا ان من ك» .. فهذا هو احلس  بن محدان بن محدون الذي(2)«من أوليائه مثيل

 . (3)«وشجاعة، وهو أّول من ظهر أمره من ملوك بنى محدان

أما الرجل الثا  الكبري من آل محدان بعد احلس  فهو أخوه أبو اهليجاء عبد اهلل بن 

( يف ها212محدان، وقد كان أيضا من ا مراء املقدم  يف الدولة، وقد توىل املوصل وأعامهلا )

( وأبدى من الرصامة والكلاءة ها212استطاع ضبط أمرها منذ توالها ) عهد املكتلي،

واحلزم ما استطاع به إهناء التمردات الكردية التي شغلت هذه الناحية حتى أهناها وطارد 

أصحاهبا حتى جبال أذربيجان فاستقرت أمور املوصل حتت واليته، وقد ظل واليا عليها 

( فقاوم هذا العزل وأعلن العصيان، ها221)صلر سنوات حتى جاء القرار بعزله  لثام 

(، ثم حترك جيش بقيادة مؤنس ها221صلر  15فتحركت إليه فرقة بقيادة بني بن نليس )

(، وعندئذ أيقن أبو اهليجاء أال فائدة يف احلرب فطلب ا مان وعاد مع ها221)ربيع ا ول 

. ويف خالل واليته مترد أخوه عليه َلعَخ ، وكعادة املقتدر يف العلو ريض عنه وإىل بغداد مؤنس

                                                 
 .2/226الزركيل: ا عالم  (1)

 .152ابن العمرا : اإلنباء يف تاريخ اخلللاء ص (2)

 .2/115ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة  (2)
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ه، ثم إنه  احلس  يف املوصل وتوىل هو أمر حربه ومطاردته بمعاونة جيش اخلالفة حتى َأرَسَ

( ثم واله ها225( وظل يف السجن حتى )ها222ُقبِض عليه وُحبِس يف أزمة أخيه احلس  )

(، ها214ونواحيها )( والشؤون املالية للموصل ها222املقتدر طريق خراسان والدينور )

فكان يرشف عىل ذلك وهو ببغداد، ثم إنه كان من رجال االنقالب الثا  عىل املقتدر 

 كام سيأيت معنا فيام بعد. (1)( وهو االنقالب الذي كانت فيه هنايتهها217)

ويعترب أبو اهليجاء عبد اهلل بن محدان املؤسس احلقيقي للدولة احلمدانية يف املوصل، غري 

لة احلمدانية مل تقم فحسب عىل أكتاف عبد اهلل أو احلس ، ذلك أن باقي إخوهتم كانوا أن الدو

( وملا ها227أيضا من ا مراء رجال الدولة؛ فكان إبراهيم بن محدان واليا عىل ديار ربيعة )

(، وكان أبو العالء سعيد بن محدان ها221)أخوه داود حتى عام ( خلله ها222مات )املحرم 

(، وكان أبو الرسايا نرص بن محدان من رجال الدولة وأمرائها ها212يف هناوند ) أمري احلرب

( عىل أنه استطاع اهلرب فأفلت ها217أيضا بل وكان من رجال االنقالب الثا  عىل املقتدر )

(، بينام كان أخوه داود من املوال  للخليلة وممن ها211من اجلزاء وسيطر عىل املوصل حتى )

(.. وكلهم أسهم وأسس يف رسوخ نلوذ احلمداني  يف ها222حتى ُقتِل معه )ظل عىل والئه 

 تلك املنطقة.

عىل أن ا هم من هؤالء هو ا مري احلسن بن أيب اهليجاء عبد اهلل بن محدان امللقب 

فهذا الذي كان له النصيب ا وفر من استقرار الدولة احلمدانية منذ أن كان  ،«نارص الدولة»با

( فيام عدا فرتات ها252( فاحتلظ باملوصل ملدة نصف قرن حتى وفاته )ها222يه )نائبا عن أب

( ح  عزله اخلليلة عن املوصل ووالها عميه ها211، 217بسيطة أمهها ما كان ب  عامي )

العالء سعيد.. وسيأيت متام قصته وقصة الدولة احلمدانية يف حديثنا القادم  االرسايا نرص وأب اأب

 ىل.بإذن اهلل تعا

كان أهم ما استلادته اخلالفة من احلمداني  يف تلك اللرتة هو تصدهيم للمتمردين 

ا كراد وا عراب املنترشين يف هذه املناطق، وإن كانت اخلالفة قد ساعدهتم أحيانا عىل نحو 

( إذ أرسل املقتدر بمحمد بن نرص احلاجب أمريا عسكريا عىل املوصل ها221ما جرى عام )

                                                 
 .22 ،4/22الزركيل: ا عالم ، و52زمباور: معجم ا نساب وا رسات احلاكمة ص (1)
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 .(1)د كردي واستطاع القضاء عليهملواجهة متر

 متردات قوية واجهها احلمدانيون ومحلوا عبئها عن اخلالفة: ةونستطيع أن نرصد ثالث

( شب مترد جديد من ا عراب يف املوصل ومن ا كراد يف ها214يف عام )أوهلا: 

ن نائب املوصل ع–شهرزور عىل طريق خراسان، فراسل نارص الدولة احلسن بن أيب اهليجاء 

هم اأباه يف ا مر، فجمعا القوات واجتمعا حتى أنزال با عراب هزيمة قاسية وأجرب -أبيه

عىل إعادة املنهوبات وا موال، ثم سارا إىل ا كراد فأحلقا هبم هزيمة أخرى أدت يف النهاية 

 .(2)إىل أن يستسلم ا كراد ويعودوا إىل الطاعة واخلضوع للخالفة

( يف نصيب  والذي مل يلبث ها212طر اخلارجي )شعبان مترد ا غر بن موالثاني: 

وكان يف هذا الوقت أمري ديار –طويال حتى تصدى له نارص الدولة احلسن بن أيب اهليجاء 

 .(4)فقاتله فهزمه وأرسه وأرسله إىل بغداد -(3)ربيعة

مترد صالح بن حممود البجيل اخلارجي يف منطقة البوازيج )مجادى ا وىل والثالث: 

(، الذي استعان بأعراب بني مالك فأخذ يف اقتحام املدن ومجع ا موال منها بام يراه ها212

–احلق الرشعي للخليلة كالزكاة واجلزية واخلراج والعشور، فتوىل التصدي له أمري املوصل 
أبو الرسايا نرص بن محدان الذي ظل يف مطاردته حتى ظلر به وأرسه  -يف ذلك الوقت

 سله إىل بغداد.( وأرها212)شعبان 

 فجور القرامطة

مل يكن من وضع أفضل للقرامطة مثل الوضع الذي عاشته اخلالفة املضطربة يف أيام 

املقتدر، ولقد كان من عظيم صنائع املكتلي أن استطاع قبل موته إهناء القرامطة يف الشام 

د نلسها يف غري عناء والعرا  متاما، فلو أهنم بقوا حتى عهد املقتدر فلربام كانوا اجتاحوا بغدا

                                                 
 .7/6 ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ (1)

 .7/27 ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ (2)

يف عامة ا حوال كانت ديار ربيعة منطقة تابعة إداريا للموصل، ويف ذلك الوقت كان نارص الدولة أمريا  (2)

ة اآلنلة اإلشارة إليه يف الرسايا نرص بموجب قرار اخلليل اعىل ديار ربيعة، وكانت إمارة املوصل لعمه أب

 املتن.

( ومرة ملصل  ها217هذا التمرد والذي يليه ذكرمها ابن ا ثري مرت ، مرة خمترصين وأرخهام يف عام ) (4)

 .62، 61، 7/52(، انظر: ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ ها212وأرخهام عام )
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 إذا انتهزوا حلظة ضعف واضطراب.. وما أكثرها يف أيام املقتدر.

مع بداية االضطراب يف حال بغداد، عاد النشاط اجلم إىل قرامطة ا حساء الذين 

( عند البرصة حيث أقرب نقاط العرا  ها211يتزعمهم أبو سعيد اجلنايب، وبدأ ظهورهم )

ثون رجال منهم هجوما عىل البرصة، لكن حرس البرصة من مناطق نلوذهم، إذ بدأ ثال

استطاعوا صد اهلجوم ثم أرسل أمري البرصة حممد بن إسحا  بن كنداجيق فرقة عسكرية 

  البرصة وأرسل إىل غالإخللهم طاردهتم حتى قتلت منهم مجاعة، ثم عاد مرسعا وأخذ يف 

رامطة، لكن ا مر مل يكن كام ظن ومل بغداد يطلب املدد اعتقادا منه بأن هؤالء جمرد مقدمة للق

 هياجم القرامطة البرصة يف ذلك الوقت.

كان القرامطة يسيطرون فعليا عىل هجر وا حساء والقطيف والطائف، وقد فكر الوزير 

( أن يبدأ معهم بالوسائل الدبلوماسية فاستأذن املقتدر ها221عيل بن عيسى ح  توىل ا مر )

ن اخلليلة رسالة تدعوهم إىل العودة والتوبة وترك املنكرات وتب  يف أن يكتب إليهم عىل لسا

، (1)هلم فساد الدين الذي يعتنقونه، وكذلك تسأهلم إطال  من كان لدهيم من أرسى املسلم 

وتورد بعض الروايات هدفا آخر وهو محاية احلجاج يف هذا العام من هجوم حمتمل للقرامطة، 

 .(2)عبية الوزير عيل بن عيسىوهو اهلدف الذي حتقق فزاد من ش

عىل أن حامل الرسالة ما كاد يصل إىل البرصة حتى جاءه اخلرب بمقتل زعيم القرامطة أبو 

سعيد اجلنايب عىل يد خادمه الذي كره ما عليه من باطل وقتل معه أربعة من كبار زعامء 

بعدها من اختاذ فجاءهم القتل من حيث ال حيتسبون، وامتنع قرامطة البحرين ، (3)القرامطة

 .(4)اخلدم واالعتامد عليهم

ا قوي ئ  واستقرت زعامة القرامطة من بعده يف ابنه أبو طاهر سليامن الذي كان شجاعا جري

 .(5)الشخصية فانتزع زعامة القوم من يد أخيه ا كرب سعيد رغم وصية أبيه إليه قبل موته

                                                 
 .6/422ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .11/142البداية والنهاية ابن كثري:  (2)

 .6/422ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ ، و5/672الطربي: تاريخ الطربي  (2)

 .271نظام امللك: سياسة نامة ص (4)

 .7/624، والذهبي: تاريخ اإلسالم 6/422ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (5)
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وأجاب  (1)ق معهم ا رسىوح  وصلت الرسالة إىل سليامن أكرم ُرُسل اخلالفة وأطل

إن هذا الذي تنسب إلينا مما ذكرتم مل يثبت عندكم إال من طريق من يشنع عن الرسالة بقوله: 

 (2)علينا، وإذا كان اخلليلة ينسبنا إىل الكلر باهلل فكيف يدعونا إىل السمع والطاعة له؟

لاداخيل بعاد الوفااة ولعله أراد هتدئة ا جواء مع اخلالفة ريثام يتسنى له ترتياب الوضاع ا

امللاجئااة  بيااه، إذ ساايتوقف نشاااط القرامطااة بضااع ساان  قباال أن يعااودوا إىل إفسااادهم ماان 

 جديد..

 -وكان عددهم أللا وسبعامئة–( هاجم القرامطة ها211ويف ليلة من )ربيع اآلخر 

البرصة عىل ح  غللة من اجلميع، فاقتحموا السور عرب السالمل وقتلوا احلراسة، وكان 

جوم ملاجئا ورسيعا حتى إن وايل البرصة نلسه ُسُبك املللحي مل يعلم إال يف آخر الليل، اهل

فانطلق فيمن استطاع مجعه من الرجال وقاتلهم وهو يظنهم جمموعة من ا عراب ال القرامطة 

 فُهِزم بطبيعة احلال، وبدأ القرامطة يف تنليذ املذبحة يف البرصة التي هام أهلها هربا يف كل وجه

حتى ألقى الكثري منهم بنلسه يف املاء طلبا للنجاة فأدركه الغر ، وظل أبو طاهر سليامن 

اجلنايب يف البرصة سبعة عرش يوما يقتل ويأرس ويأخذ من ا موال واملتاع والكنوز، بل من 

ا النساء وا طلال ما استطاع، وملا بلغ اخلرب بغداد أرسل اخلليلة حممد بن عبد اهلل اللارقي والي

عىل البرصة، لكنه ما إن وصل إليها حتى كان القرامطة قد أهنوا مذبحتهم وأخذوا ما 

 .(3)استطاعوا وعادوا إىل عاصمتهم يف هجر

( عاىل قافلاة هاا212وما هي إال شهور أخرى حتى نلذ القرامطة هجوما غادرا )املحارم 

م أكثر من ألل ، وأخاذ احلجاج العراقي  العائدة من مكة، فأوقع هبم مقتلة شنيعة وأرس منه

كل ما لدهيم مان ا ماوال مماا يقادر بملياون ديناار، ثام مل يكلاه هاذا فارتك مان مل ياأرسهم يف 

الصحراء بال طعام وال رشاب وال دواب حتى هلاك أكثارهم مان اجلاوع والعطاش واحلاِر!! 

نكاراء وح  تصدى له أبو اهليجاء عبد اهلل بن محدان املسؤول عن طريق الكوفة لقاي هزيماة 

 قبيحااة قتاال فيهااا أغلااب اجلنااود وُأرِس فيهااا كبااار القااادة كااأيب اهليجاااء نلسااه ونحرياار اخلااادم 
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–مار طااهر وأمحد بن كشمرد وأمحد بن بدر وهو عم والدة املقتدر، وتشري الروايات إىل أن عُ 
 ، وهو ما نساتبعده إال أناه دليال(1)يف هذا التوقيت كان سبعة عرش عاما فقط -زعيم القرامطة

 وعىل قوته ورشاسته وجرأته!! وكانت عدة جيشه ثامنامئة فحسب!! هعىل صغر سن

غري أنه ما كان للقرامطة بلو، كل هذا لوال اضطرابات اخلالفة واشتعال التناوشات يف 

بالطها، فلي ذلك التوقيت كان الوزير ابن اللرات ال يريد رجال قويا يف القرص غريه فأغرى 

اجليش وأقوى رجال الدولة مؤنس اخلادم إىل الشام، كام أغراه بعزل املقتدر بأن يرسل قائد 

نرص احلاجب غري أن ا خري أدرك نلسه فاحتمى بأم املقتدر التي مل تسمح  حد بالنيل منه، 

وكان ابن الوزير يشيع فسادا يف بغداد فيقتل ويصادر ا موال حتى ضج الناس بام يلعلون، 

ة وُأرِس أبو اهليجاء وكبار القادة مل يكن من سبيل غري استدعاء وملا وقعت هذه اهلزيمة الشنيع

مؤنس من الرقة، وكانت اخلشية أن هياجم القرامطة الكوفة ذاهتا التي صارت بال قوة 

فسارع املقتدر بإرسال القائد ياقوت يف جيش أنلق عليه مليون دينار لتجهيزه حلامية  ،حقيقية

 .(2)قرامطة يف مهامجة الكوفة بل عادوا إىل مرابعهمالكوفة، لكن اهلل سلم ومل يلكر ال

وقد ذكرنا مصري ابن اللرات واالحتجاجات اهلائلة التي اشتعلت يف بغداد بعد هذه 

اهلزيمة فيام سبق، ويظل ما ينبغي أن يكرر ذكره أن شهوات وأهواء رجال احلكم تدفع 

اٍل يف اخلوف واجلوع تدور الشعوب أثامهنا من أرواحهم ودمائهم وأعراضهم وأمواهلم ولي

 ا ع  يف املحاجر وتصري ا فئدة هواء!

وأما القرمطي فقد أطلق ا رسى الذين أخذهم بعد شهور وأرسل مع أيب اهليجاء رسالة 

إىل اخلليلة يطلب والية البرصة وا هواز، ومل جيبه املقتدر بطبيعة احلال، فقاد محلة أخرى ضد 

الكوفة، وكان وايل الكوفة جعلر بن ورقاء الشيبا  قد  احلجاج عىل ذات الطريق، طريق

خرج مع ألف من بني شيبان كلرقة عسكرية متقدمة حلامية احلجاج الكوفي ، فيام خرج 

ن يوالقائد -أمري البحر–ن حتت حراسة جيش من ستة آالف بقيادة ثمل واحلجاج العراقي

 .(3)جني الصلوا  وطريف السبكري

                                                 
 .12، 7/17ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)
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ت إال أن أبو طاهر اشتبك أوال مع فرقة ورقاء وأعد هلا كمينا اادورغم كل هذه االستعد

فهزمها، وانسحب ورقاء منهزما فقابل قافلة احلجاج التي كانت قد حتركت باللعل فأعادهم إىل 

الكوفة، ثم طاردهم أبو طاهر والتقى مع اجليش ذي الستة آالف والقواد الثالثة فهزمهم أيضا، 

ا ، وانسحب باقي اجليش مع احلجاج من الكوفة التي خلت هبذا بل وأرس القائد جنى الصلو

من القوة فدخلها القرمطي، وظل فيها ستة أيام يستخلص أمواهلا ومتاعها وكنوزها وحيمل ما 

أخذه أرسى أو تنليذه مذبحة يف الكوفة، بل  (1)استطاع منها، ويف هذه املرة ال تذكر الروايات

 رج يف الليل إىل معسكره خارج الكوفة، ويبدو أنه خاف كان يقيض فيها النهار فحسب ثم 

التساع الكوفة وكثرة أهلها واقرتاهبا كذلك من عاصمة اخلالفة بام حيتمل معه وصول جيش 

قريبا، وعىل كل حال يبدو أنه انرصف أول ما ترامت إليه أنباء خروج جيش اخلالفة الرئييس 

 .(2)عائدا إىل بالدهحتت قيادة أقوى رجال اخلالفة مؤنس فانرصف 

غري أن هات  اهلزيمت  كان هلام 

أبلغ ا ثر يف النلوس، فقد عم البالء 

بالد العرا  حتى إن أهل بغداد 

أنلسهم انرصفوا من اجلانب الغريب 

إىل اجلانب الرشقي لنهر دجلة، ومل 

هتدأ ا حوال إال ح  وصل مؤنس 

بجيشه الكبري إىل الكوفة، فبقي فيها 

ا مور ثم ترك القائد  حتى هدأت

ياقوت واليا عليها، وذهب هو إىل 

واسط خشية أن يكون القرمطي يدبر 

 .(3)للهجوم عليها

                                                 
، «ذ من أمواهلا ونسائهم ما  تارفأقام هبا )الكوفة( يأخ»( يقول: 212ابن كثري يف عام )إال رواية عند  (1)

وهذا شاذ مل يرد مثله ال عند ابن ا ثري وال ابن اجلوزي وال يف املصادر املشهورة أو املتقدمة مثل صلة 

 تاريخ الطربي لعريب بن سعد القرطبي أو تكملة تاريخ الطربي لعبد امللك اهلمذا .

 .22، 7/22ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .7/22بن ا ثري: الكامل يف التاريخ ا (2)



 عصر سيطرة الرتك: الباب الثالث   

 

213 

 ( خوفا من القرامطة.ها212وبطبيعة احلال فلم حيج أحد من أهل العرا  هذا العام )

فاعرتضهم أبو طاهر القرمطي،  (ها212ذي القعدة ويف العام التايل خرج الناس للحج )

ذلك عاد أكثر الناس إىل بالدهم دون حج، وأما الذين وقعوا يف يده فلم تنلعهم فرقة فل

اجليش التي اهنزمت أمام القرامطة، وكان مصريهم أفضل من سابقيهم إذ أخذ القرمطي 

 .(1)منهم ماال مقابل أن يرتكهم، فكتب اهلل هلم النجاة

 خبار بتوجه القرامطة نحو ( إذ سارت اها214ثم حدث تطور خطري يف العام التايل )

مكة ذاهتا هذه املرة، وهو ما أشاع الرعب يف مكة حتى إن كثريا من أهلها رحلوا إىل الطائف 

ونواحيها، وهو ما أدى إىل أن اخلالفة توقف قوافل احلج التي تنطلق من العرا  وما وراءها 

 (2)من بالد املرش  هلذا التهديد غري املسبو  يف تاريخ اإلسالم!

صار القرامطة اسام يثري الرعب واللزع يف القلوب، وكانت انتصاراهتم املتوالية مع قلة 

عددهم وصغر سن قائدهم عىل أضعافهم من اجليوش التي يقودها قادة اخلالفة الكبار تزيد 

من معنوياهتم وثقتهم يف أنلسهم، كام تزيد من صيتهم يف اآلفا  والبالد بل ويف جيش اخلالفة 

 نلسه.

ذلك الوقت كانت اخلالفة تعا  انتشار الدسائس واملؤامرات يف بالط القرص، حتى  ويف

لقد بدأت العالقات تتوتر ب  اخلليلة وقائد اجليش مؤنس إلشاعة وصلت إىل مؤنس 

وكادت أن تصل ا مور إىل عصيان عسكري، وكانت حال الوزارة والوزير يف غاية القلق 

تكررة وسعى الكثريين إىل السلطة مما سينعكس حاله عىل واالضطراب مع العزل والتولية امل

 .(3)احلرب مع القرامطة

العباس اخلصيبي الذي وصل إىل املنصب من خالل  اكان الوزير يف ذلك الوقت هو أب

عمله ككاتب  م املقتدر، ثم أضاف إىل هذا تعذيب زوجة الوزير السابق حتى استخلص 

ذهلا للمقتدر وأمه فارتلع شأنه، وح  وصل إىل املنصب مل منها ما استطاع من ا موال التي ب

يكن أهال له بل كان سكريا مدمنا للخمر، مهمال  حوال البالد والعباد، ال ينظر يف الرسائل 
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واملكاتبات وال يتابعها، وعهد بالترصف إىل نواب وضعهم لكي ينوبوا عنه، وهؤالء ح  مل 

سدوا، فساءت أحوال البالد، وكان من قراراته أنه جيدوا من يسأهلم ويتابعهم فسدوا وأف

استدعى وايل أرمينية وأذربيجان يوسف بن أيب الساج بجيشه ملواجهة القرامطة، برغم أنه 

وجيشه قد اعتادوا عىل البالد الباردة كثرية ا هنار عىل عكس احلرب يف بالد اجلزيرة العربية، 

 !(1)دعم هذا اجليشمل يرتب موارد جديدة ل -مع كل هذا–ثم إنه 

ربام أراد الوزير أن يأيت بجيش مل يسمع عن القرامطة فهو ال هياهبم وال  شى 

ر يف جيش ذ قتال خمتلف وخطط حربية خمتللة متمرسة عىل حرب  ىمواجهتهم، أو لعله فكَّ

 العصابات اخلاطلة كجيش ابن أيب الساج.. واهلل أعلم!

طاهر القرمطي  اثم جاءت ا خبار بأن أباستقر جيش يوسف بن أيب الساج يف واسط، 

متوجه إىل الكوفة، وأراد املقتدر أن يسارع جيش من اخلالفة بالوصول إىل الكوفة قبل أن 

 22يصلها القرامطة، فأمر هذا اجليش باملسارعة إىل الكوفة، فخرج اجليش من واسط )

، وأعدوا له ما (، وعظم ا مل يف نلوس أهل الكوفة هبذا اجليش الكبريها215رمضان 

استطاعوا من الطعام واملتاع للجنود والدواب، لكن القرمطي وصل إىل الكوفة قبل جيش 

ابن أيب الساج بيوم واحد، وبطبيعة احلال هرب من أمامه والة الكوفة دون قتال، فاستوىل عىل 

 !(2)ما كانوا قد أعدوه جليش ابن أيب الساج

( فوجدها يف حوزة القرامطة، ها215وال ش 2وصل اجليش إىل الكوفة يوم اجلمعة )

فدعاهم يوسف إىل التوبة والعودة إىل طاعة اخلالفة فإن رفضوا قاتلهم يوم ا حد، وإذا بالرد 

 !(3)يأيت: ال طاعة علينا إال هلل، والقتال غدا السبت

كان جيش يوسف أربع  أللا فيام كان جيش القرامطة ب  ا لف ومخسامئة وا لف 

إن هؤالء الكالب بعد ساعة يف » لذا فام إن رآهم يوسف حتى استهان هبم وقال: وسبعامئة،

ومن فرط الثقة أمر الكاتب أن يرسل إىل اخلليلة بخرب النرص عىل القرامطة، ثم ما إن  ،«يدي

بدأ اللقاء حتى ثبت القرامطة ثباتا عظيام، ونزل قائدهم أبو طاهر القرمطي يبارش القتال 

                                                 
 .21، 7/22ل يف التاريخ ابن ا ثري: الكام (1)

 .22، 7/21ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .7/22ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)
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طولة حتى اهنار أمامه اجليش الكبري، فُهِزم هزيمة شنيعة، بل واستطاع بنلسه يف جرأة وب

 !!(1)القرامطة أرس قائد اجليش يوسف بن أيب الساج

واهتزت بغداد هلذا اخلرب ال سيام وقد وصلها املنهزمون وهم يف أسوأ حال، حلاة وعراة 

ب الرشقي من بغداد، أو قد أهلكتهم احلرب واهلزيمة والطريق، وبدأ كثريون هيربون إىل اجلان

 .(2)إىل ما وراء ذلك من املدن كهمذان وحلوان بل وفارس وخراسان

موال إنام تدخر لتكون يا أمري املؤمن  إن ا » ناشد الوزيُر عيلُّ بن عيسى املقتدَر وقال:

 مر مل يقع أمر بعد زمن الصحابة أفظع منه، قد قطع هذا عونا عىل قتال أعداء اهلل، وإن هذا ا

 .ءالكافر طريق احلج عىل الناس، وفتك يف املسلم  مرة بعد مرة، وإن بيت املال ليس فيه يش

ادخرته  ىءلعل أن يكون عندها ش -يعني أمه-ب السيدة فاتق اهلل يا أمري املؤمن  وخاطِ 

املال بادرته بإخراج نصف مليون دينار، وكان يف بيت فدخل عىل أمه ف ،«لشدة، فهذا وقته

 .(3)سلمها اخلليلة إىل الوزير ليرصفها يف جتهيز اجليوش لقتال القرامطةمثلها، ف

وأما القرمطي فقد سار شامال عىل امتداد هنر اللرات عىل شاطئه الغريب قاصدا مدينة 

ا نبار، وهي التي تقع عىل اجلانب الرشقي لللرات، فسارع أهلها بقطع اجلرس الذي عىل هنر 

لعبور إليهم، فلام وصل القرامطة ومل يستطيعوا عبور النهر، أرسل دجلة ليمنعوا القرامطة من ا

أبو طاهر القرمطي بعض رجاله إىل مدينة احلديثة لكي يشرتي هلم السلن، فاشرتاها وقدمت 

إليه، وكل هذا يف زمن قيايس حتى إن أهل ا نبار مل يشعروا بيشء، ثم فوجئوا بالقرامطة 

ة فيها فهزموهم وصارت ا نبار يف حوزهتم باللعل، هم فقاتلوا عسكر اخلالفييعربون إل

 !(4)وأخطر ما يف هذا أهنم صاروا عىل الضلة الرشقية لللرات فهم هيددون بغداد ذاهتا

وقد ظل القرامطة يعسكرون غرب اللرات أمام ا نبار يف ح  تتحرك اللر  والرسايا 

 ثم تعود إليه!

                                                 
 .7/22ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .7/22ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .11/177ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

 .7/22ريخ ابن ا ثري: الكامل يف التا (4)
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نس جتهيز اجليش بنلسه بعد اهلزيمة الشنيعة ليوسف بن أيب أما يف بغداد فقد توىل مؤ

الساج عند الكوفة، وما إن جاء اخلرب بأن القرامطة قصدوا ا نبار حتى خرج نرص احلاجب 

أيضا خلله فاجتمع ما معهم من اجليوش فكان أكثر من أربع  ألف جندي بخالف 

ب وأبو اهليجاء عبد اهلل بن محدان املتطوع ، ويف اجليش القادة الكبار: مؤنس ونرص احلاج

 ه أبو الرسايا وأبو الوليد، وكان اجتامعهم خارج بغداد بلرسخ  عىل هنر صغري اسمهاوأخو

رش  بغداد، وعىل رغم أن هذا اجليش هو صلوة وخالصة ما متلكه الدولة العباسية « زبارا»

 حة عبد اهلل بن محدان إال أهنم كانوا مهتزين أمام القرامطة! وال أدل عىل ذلك من نصي

 أن يقطعوا اجلرس الذي عىل هذا النهر لكيال يصل إليهم القرامطة، أي أن اجليش الذي 

 قوامه أكثر من أربع  أللا وعىل رأسه قادة الدولة اختار الدفاع والتحصن باجلغرافيا أمام 
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 !!(1)من ال يبلغون الثالثة آالف

يل عىل الضعف واجلبن إال أهنا كانت حكيمة ورغم ما يف خطة عبد اهلل بن محدان من دل

باللعل يف هذه الظروف، إذ ما إن ظهر القرامطة يف ا فق حتى ارتاع كثري من اجلنود وهربوا 

من اجليش فزعا، ثم إن جنديا من القرامطة عمالقا أسود أخذ يف فحص اجلرس لكي  ترب ما 

وال يرتاجع وال يتزحزح حتى انتهى إىل إذا كان مقطوعا أم ال، وهو ُيلقى بالسهام وال يرتدد 

أنه مقطوع وعاد إىل اجليش، وظهره يشبه القنلد من كثرة السهام، ال شك أن مشهدا كهذا 

 أوقع الرعب يف الصلوف املرعوبة أصال أضعافا مضاعلة!

عاد القرامطة أدراجهم إذ مل جيدوا وسيلة لعبور هنر زبارا، ويف تلك ا ثناء كان مؤنس قد 

قة من اجليش من ستة آالف بقيادة يلبق، للهجوم عىل معسكر القرامطة غرب اللرات وجه فر

طاهر القرمطي توقع مثل هذا فلقد عاد  اوإنقاذ يوسف بن أيب الساج من ا رس، ويبدو أن أب

مرسعا واستطاع بالقليل الذين معه هزيمة الستة اآلف، ثم قتل يوسف بن أيب الساج ومن 

 كوفة.معه من أرسى معركة ال

وملا فشلت خطة القرامطة يف مهامجة بغداد، فكر أبو طاهر يف اهلجوم عىل هيت )إىل 

الشامل من ا نبار( ولكن املقتدر كان قد أرسل إليها هارون بن غريب ومعه سعيد بن محدان، 

وقد وصلوها قبل القرامطة، فاستطاعوا الدفاع عنها والتحصن هبا، وقتلوا من القرامطة 

 القرامطة عنها! مجاعة، فعاد

فرح أهل بغداد بعودة القرامطة وزوال اخلطر، وأكثروا من الصدقة، وكذلك فعل 

اخلليلة وأمه والوزير عيل بن عيسى، ولكن تبقى احلقيقة القاطعة الساطعة تلك التي قاهلا 

 .(2)«يعجزون عن ألل  وسبعامئة أللالعن اهلل نيلا وثامن  » املقتدر:

( فيام عاد جيش القرامطة يعيث يف البالد ها216املحرم  2داد )عاد جيش مؤنس إىل بغ

فسادا وال يقف له أحد، ولعل هذا يعطي تصورا عن فار  ما ب  الطائلت ، فهذه طائلة ال 

تنزع عنها السالح وال تقعد عن احلرب، وتلك طائلة إن حاربت كانت دفاعا وإن انتهى 

 اخلطر عادت إىل مأمنها!

                                                 
 .7/22ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .7/24ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)
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فسار أبو طاهر ( يف اإلفساد ونرش الرعب يف ا نحاء، ها216ام التايل )قىض القرامطة الع

الدالية فهرب منها أهلها فقتل من أدركه منهم، ثم وصل إىل الرحبة فقاتل أهلها  القرمطي

(، ثم راسله أهل ها216املحرم  2فهزمهم ونلذ مذبحة يف الباق  منهم ح  اقتحمها )

يهم احلبس داخل البيوت فاستجابوا، وبعث بالرسايا إىل قرقيسيا يطلبون ا مان فاشرتط عل

مضارب ا عراب يف اجلزيرة اللراتية فنهبوا أمواهلم وأمتعتهم فخاف ا عراب وارتعبوا 

وهربوا من أمامه ثم اشرتط عليهم جزية سنوية يوصلوهنا إليه يف عاصمته هجر، عن كل 

، فقاتله أهلها باستبسال وصرب (1)بضهارأس دينار أو اثن ، وسار شامال حتى الرقة وهاجم ر

عجيب رغم قلة اإلمكانيات، فرموهم بام استطاعوا من املاء املغيل والرتاب والسهام املسمومة 

حتى قتلوا منهم مائة قرمطي، ومل يستطع القرامطة املكوث أكثر من ثالثة أيام واستبان 

  مقهورين بولوا مغ(، وخرجها216ربيع اآلخر  22عجزهم عن املدينة، فانرصفوا )

فنرشوا الرعب يف املدن وا نحاء وطلبوا منهم ا مان يف رأس ع  وكلرتوثا وسنجار، وهم 

ينهبون ما يستطيعون، ثم أعادوا اإلغارة عىل هيت لكن أهلها كانوا قد أحكموا التحصن 

ا وقتلوا فعادوا مرة أخرى إىل الكوفة فأفسدوا فيه ،فقاتلوهم فلم يستطع القرامطة اقتحامها

مجاعة قبل أن يعودوا إىل أراضيهم بعد عام من املعارك والقتل حتى مل يقف هلم يشء، اللهم 

 .(2)إال مقاومات باسلة ضعيلة يف بعض املدن

مل يكن أبو طاهر القرمطي يستطيع أن حيتلظ بالكوفة وهي املدينة الكبرية مع قلة عدد 

وأخذ ا موال وا متعة التي يتقوى هبا، فلهذا اعتمد عىل شن احلروب اخلاطلة  ،(3)جيشه

وربام يكون اهلدف ا صيل أن يتقوى با موال والعتاد دون أن حيتلظ هبا لئال يصري يف قلب 

 العدو ووسط دياره.

( ما كان جيش اخلالفة يصل إىل مكان إال بعد أن يلر، منه ها216وطوال هذا العام )

 املوصل، وملا وصل الرقة كان القرامطة قد القرامطة، فقد خرج مؤنس إىل الرقة وسار عرب

انرصفوا عنها، وح  قصد القرامطة الكوفة خرج إليهم جيش بقيادة نرص احلاجب لكنه 

                                                 
 .1/222ربض املدينة: هو ا رض التي حوهلا. انظر: املعجم الوسيط  (1)

 .11/171، وابن كثري: البداية والنهاية 21، 7/22ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .11/171والنهاية  ابن كثري: البداية (2)
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( فقاد اجليش أمحد بن كيغلغ ومل يصل ها216مرض ومات يف الطريق )أواخر رمضان 

 .(1)(ها621شوال  22الكوفة إال بعد أن غادرها القرامطة، فعاد اجليش إىل بغداد )

كان من أسوأ ما ترتب عىل هذا أن ظهرت خاليا نائمة للقرامطة يف سواد واسط ويف 

ع  التمر، وكثرت أعدادهم حتى بلغ الذين يف سواد واسط عرشة آالف، وكانوا يشنون 

الغارات عىل القرى وا نحاء فيقتلون وينهبون، بل وهزموا بني بن نليس أمري احلرب يف 

فة بإرسال جيش  لكل جهة، فانترصوا، وقتلوا من القرامطة أكثر ممن واسط، فسارعت اخلال

أرسوهم منهم، ودخلوا هبم بغداد، فاشتد فرح الناس بعد أن طال عليهم زمن اهلزائم، 

 .(2)واختلى من بقي من القرامطة يف منطقة السواد

ي وح  رجع أبو طاهر القرمطي إىل عاصمته يف هجر أعلن والءه للخليلة العبيد

 ،«املهدية» )اللاطمي( املهدي، الذي كان ملكه قد تأسس يف الشامل اإلفريقي واختذ عاصمته

وتلقب باخلالفة، فصار للدولة العبيدية ذراع قوي مك  يف رش  اجلزيرة العربية تؤر  

 اخلالفة العباسية وتنزل هبا اهلزائم والويالت.

( وجرى انقالب عسكري ها217ثم زاد الط  بلة أن اضطربت أحوال اخلالفة عام )

عىل اخلليلة املقتدر، ثم فشل بلضل حرس القرص وعدم اتلا  العسكري  االنقالبي  عىل 

سبيل واضح، واضطراهبم يف بعض اخلطوات، فلشل االنقالب من بعد ما تم تنصيب القاهر 

فة، أخي املقتدر خليلة، وعاد املقتدر من جديد، بعد أيام عصيبة اضطرب فيها أمر اخلال

وكانت سهام القادة العسكري  عىل بعضهم البعض ال عىل عدوهم، وسنأيت عىل رشح 

 .(3)تلاصيل هذا ا مر فيام بعد إن شاء اهلل تعاىل

فكان هذا العام هو أضعف ما مر باخلالفة العباسية منذ نحو السبع  سنة، وهلذا مل يللته أبو 

 جريمة مل يسبقه إليها أحد يف تاريخ اإلسالم! طاهر القرمطي املجرم لعنه اهلل، بل ارتكب فيه

                                                 
 .11/171، وابن كثري: البداية والنهاية 21، 7/22ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .42، 7/41ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

فيجعل هذا االنقالب نتيجة تالية عىل ما فعله القرامطة يف  -ال سيام املتأخرين– طئ بعض املؤرخ   (2)

أ،  ن اضطرابات اخلالفة كانت يف أول العام يف املحرم بينام جريمة القرامطة كانت هذا العام، وهو خط

 .1/271يف آخره يف ذي احلجة، انظر: القلقشندي: مآثر اإلنافة 
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( فاستباحوها ودخلوا إىل ها217ذي احلجة  2هاجم القرامطة مكة املكرمة يوم الرتوية )

املسجد احلرام، وارتكب مذبحة جمرمة شنيعة يف قلب احلرم املكي ذاته، ومل يكن ينجو أحد 

دائرا عىل اجلميع، فقتل يف رحاب ولو طاف بالكعبة أو حتى تعلق بأستارها، بل كان السيف 

الكعبة خلقا كثريا وتركهم يف دمائهم حتى دفنهم بثياهبم يف أماكنهم، وألقى كثريا من اجلثث 

، ومل يقف أنا اهلل وباهلل، أنا أنا أخلق اخللق وأفنيهم أنايف بئر زمزم، كل هذا وهو يصيح: 

ا ومزقها وفرقها عىل أصحابه، ونزع اإلجرام عىل البرش بل جترأ عىل الكعبة ذاهتا فنزع كسوهت

باب الكعبة، وهدم القبة املبنية عىل زمزم، ثم أمر أحد رجاله باقتالع ميزاب الكعبة فلام صعد 

إليه وقع عىل رأسه ميتا فلم حياول ذلك مرة أخرى، ثم أمر باقتالع احلجر ا سود من مكانه 

بابيل، أين احلجارة من  طري اأين البحديد يف يده وهو يصيح:  هفتقدم إليه رجل فُضب

وأخذوه معهم إىل بالدهم! وهنبوا ديار أهل مكة وقتلوا من أهلها خلقا كثريا حتى سجيل؟ 

 !(1)لقد بلغ عدد القتىل نحو ثالث  أللا، ثم عادوا إىل ديارهم

وحاول ابن حملب أمري مكة ومعه مجاعة من ا رشاف أن يتشلعوا له بكل وسيلة ليعيد 

أن ا مري الرتكي  (2)ود إىل مكانه وبذلوا له كل ما معهم من ا موال، ويف روايةاحلجر ا س

بجكم عرض من أمواله مخس  أللا أيضا، ولكنه رفض وأرص عىل أخذه وقال: أخذناه با مر 

قد أحلد هذا » ، يقول ابن كثري:(3)]يعني بأمر إهلي[ وال نرده إال با مر! فقاتلوه فقتلهم مجيعا

يه عىل ذلك الذي ال زاملسجد احلرام إحلادا مل يسبقه إليه أحد وال يلحقه فيه، وسيجا اللع  يف

 .(4)«يعذب عذابه أحد، وال يوثق وثاقه أحد

وال شك أن حدثا كهذا اهتز له عامل اإلسالم كله، بل تزلزل من أجله، وافتضح أمر 

  أهنم عىل غري ملة القرامطة ملن بقي يف نلسه ذرة من برص أو عقل، فعلم القايص والدا

اإلسالم وأهنم خارجون عنها بالكلية، حتى لقد طارت السهام صوب اخلليلة العبيدي 

 ىاملهدي يف عاصمته يف الشامل اإلفريقي باعتبار أن القرامطة أعلنوا والءهم له، فأرسل إىل أب

د حققت عىل ق :ويقول ،ر عليه ذلك ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامةكِ نر يُ » طاهر القرمطي

                                                 
 .7/52، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 222، 271نظام امللك: سياسة نامة ص (1)

 .1/271القلقشندي: مآثر اإلنافة  (2)

 .7/54ثري: الكامل يف التاريخ ابن ا  (2)
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ن مل ترد عىل أهل مكة وعىل احلجاج إشيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكلر واإلحلاد بام فعلت و

وغريهم ما أخذت منهم وترد احلجر ا سود إىل مكانه وترد كسوة الكعبة فأنا بريء منك يف 

بأن  ل إىل أهل مكة، وماطل يف رد احلجر ا سود، واعتذرافردَّ بعض ا مو ،«الدنيا واآلخرة

 .(1)كسوة الكعبة وأموال احلجاج قد تلرقت ب  الناس وال يستطيع رد هذا مرة أخرى

وعند هذا احلد من اللجور يكون القرامطة قد أفصحوا عن حقيقة معتقداهتم، فقد بدأ 

ا مر فارسيا متنكرا بالتشيع عىل املذهب اإلسامعييل، وهبذا أخذ يف نرش الضالل ب  الناس، 

تى وصل من الرفض إىل الكلر املحض، يروي بعض املأسورين عند ثم تدرج هذا ح

د هذا صاحبكم؟ فقلت: َس » القرامطة أن آرسه كر ليلة وأقامني حياله، َوَقاَل: ما تقول يف حُمَمَّ

ال أدري، ولكن ما تعلمني أهيا املؤمن أقوله، َفَقاَل: كان رجال سائسا، قال: فام تقول يف أيب 

قلت: ال أدري،  ل: كان رجال ضعيلا مهينا، قال: فام تقول يف عمر؟بكر؟ قلت: ال أدري، قا

َكاَن جاهال أمحق، فام  َقاَل: َكاَن واهلل فظا غليظا، فام تقول يف عثامن؟ قلت: ال أدري، َقاَل:

هنا علام لو أصبت له  إن ها: تقول يف َعيل؟ قلت: ال أدري، َقاَل: َكاَن ممخرقا أليس يقول

بحُضته من يودع كل واحد منهم كلمة حتى يلر، ما  ق العظيملر ذلك اخلَ  محلة، أما َكاَن يف

هل هذه إال خمرقة؟ ونام فلام َكاَن من غد دعا ، َفَقاَل: ما قلت لك البارحة؟ فأريته أ   .عنده

ا فإذ  » ويعقب ابن اجلوزي عىل هذا بقوله: ،«مل أفهمه، فحذر  من إعادته واإلخبار عنه بذلك

أن » وينقل دليال آخر، ذلك ،« وال يلكرون يف أحد من الصحابةال يؤمنون باهللالقوم زنادقة 

أبا طاهر القرمطي دخل الكوفة دفعات، فام دخل إىل قرب َعيل عليه السالم واجتاز باحلائر فام 

 عىل نحو ما يلعله املتشيع! (2)«زار احلس 

، وبه (3)ريخ البلد احلرام( مما ال ينسى يف تاريخ اإلسالم، وتاها217فكان هذا العام )

                                                 
 .7/54ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .222، 12/222ابن اجلوزي: املنتظم  (2)

برهة احلبيش النرصا ، أناقش بعض املؤرخ  ممن تناول احلدث مسألة: مل مل يعذهبم اهلل كام عذب  (2)

اليهود والنصارى بل وعبدة ا صنام الذين كانوا يعظمون البيت؟ وخالصة اجلواب والقرامطة رش من 

يف هذا: أن اهلل قد محى بيته يوم أن مل يكلف أحدا بحاميته، وأما أن البيت قد صار منذ فتح مكة مسؤولية 

وإن قرصوا ا مة فهي املكللة بتطهريه وتعظيمه ومحايته فإن اهلل حياسبهم عىل ذلك، فإن فعلوا أثاهبم 

 .124، 11/122عاقبهم، ومرجع ذلك ومرده يكون يف اآلخرة. انظر: ابن كثري: البداية والنهاية 
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( أو ها212ختموا نشاطهم يف عهد املقتدر، إذ مل ترد أخبار عن هجوم آخر يف عامي )

( عىل احلجاج أو مكة أو غريها، وكان احلجاج  رجون يف فرقة مسلحة من اجليش ها211)

 –(، وسار ركب احلجاج العراقي يف هذا العام عىل طريق )العرا  ها212بقيادة بدرقة )
مرص( خوفا من القرامطة ثم عادوا برفقة جيش كثيف خرج به مؤنس  –الشام  –املوصل 

( بعد أن سلك هبم طريقا غري مأهول بعد أنباء عن ها211حلاميتهم فدخلوا بغداد ) املحرم 

 .(1)وجود القرامطة يف الطريق

 أحوال اجلهاد والثغور

عهد املقتدر، وقد ظهر الضعف يف  ورث املقتدر دولة قوية، لذا كان أمر اجلهاد قويا يف

ا وقات التي اضطربت فيها أمور اخلالفة أو انشغلت بمتمردين من رجاهلا أو باخلارج  

عليها كالقرامطة، أو باخلالفات ب  املقتدر وقائد اجليش مؤنس اخلادم، فلي غري مرة استطاع 

ور وأهلها.. لكن الضعف البيزنطيون تنليذ هجامت كبرية وإيقاع خسائر قاسية بمناطق الثغ

 الشديد يف حال اجلهاد والثغور لن يظهر يف عهد املقتدر بل يف عهد خللائه.

لكن مما يزيد احلرسة أن عهد املقتدر والذين بعده كان يمثل فرصة تار ية نادرة، إذ كان 

انتقل العرش إىل االمرباطور » البيزنطيون قد دخلوا يف خالفات وحروب مع البلغار، فح 

م( ثم رومانوس ا ول ليكابينوس  111 – 112قسطنط  السابع بورفري وجينيتوس )

م( الذي حكم للرتة طويلة مل تستطع بيزنطة أن تقوم بعمل عسكري فعال  144 – 111)

ضد العرب  ن جيوشها كانت مشغولة يف احلروب مع البلغار، ومل يستطع العرب املسلمون 

ل اجليوش البيزنطية يف اجلبهة البلغارية ليقوموا بعمل باملقابل أن يستغلوا فرصة انشغا

عسكري حيقق هلم نرصا عىل بيزنطة  ن الدولة العباسية كانت يف هذه اللرتة من تار ها متر 

 .(2)«بلرتة ضعف شديد وتنلصل عنها أقاليم تقوم فيها دويالت مستقلة

ة املعتضد أو املوفق، أو ولعلنا نتوقع أن اخلالفة يف ذلك الوقت لو رزقت بخليلة له مه

برجال ال يكثرون التمرد، أو بعسكري  حمرتف  ال يتدخلون يف عمل السياسة ودهاليزها، 

لكان املسلمون يستطيعون حتقيق انتصارات فاصلة عىل هؤالء نتوقع أن لو توفر واحد من 

                                                 
 .7/52، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 12/211ابن اجلوزي: املنتظم  (1)

 .212، 2/217د. سهيل زكار: املوسوعة الشاملة يف تاريخ احلروب الصليبية  (2)



 عصر سيطرة الرتك: الباب الثالث   

 

223 

غور مثل القائد جبهة الروم البيزنطي ، ال سيام وقد توفر للخالفة رجال أبطال عىل جبهة الث

البحري ثامل اخلادم، وعدد من قادة املعارك الربية، مل يكونوا حيتاجون إال شخصية قوية ذات 

مهة تنظم هذه املجهودات يف عمليات حربية طويلة ا مد تستهدف إسقاط القسطنطينية 

عىل يد ذاهتا، فلقد كانت التوغالت احلربية اإلسالمية تتم يف سهولة لن تتكرر فيام بعد إال 

 ا تراك السالجقة بعد قرن وربع القرن من هذه اللحظة!

سيظهر اسم مؤنس اخلادم باعتباره قائد اجليش الذي حقق انتصارات كبرية، عىل الروم، 

( ها216وكذلك عىل متردات داخلية يف الرش  أو اجلنوب، وبدأ جهاده للروم منذ )شعبان 

( بمهمة ها217سه قام يف العام التايل )حيث جتهز لقيادة غزوة من ثغر طرسوس، وهو نل

افتداء ا رسى املسلم  من الروم، كذلك ظهر اسم القاسم بن سيام الذي قاد غزوة الصائلة 

 ( وعاد إىل بغداد بعدد كبري من ا رسى الروم.ها212(، )ها217عامي )

ها ( من طرسوس بقيادة رستم أمري الثغور، وفيها211وانطلقت صائلة العام التايل )

ر حصَن قائٍد يدعى مليح ا رمني ودخل مدينته وأحرقها إضعافا وتنكيال بقدراهتا احلربية  َدمَّ

املتقدمة عىل خطوط املواجهة مع املسلم ، وعىل هذا الغرار من املعارك املحدودة غري ذات 

ا ثر الكبري استمرت غزوات الصوائف حتقق اهليبة اإلسالمية وحتلظ الثغور وتظلر ببعض 

 لغنائم وا رسى يف كل مرة!ا

( بل نجد أن أمري طرسوس قد تغري ووالها املقتدر ها222ال نجد ذكرا للصوائف عام )

لبرش ا فشيني، وهو ذات العام الذي تويف فيه ملك الروم إسكندروس بن الون، وترك 

 امللك البنه قسطنط  وهو يف الثانية عرشة من عمره.

يادة احلس  بن محدان الذي فتح حصونا كثرية يف بالد ( بقها221بينام تعود الصائلة )

، وأرس املسلمون مائة ومخس  (1)الروم، وحقق انتصارات كثرية برغم دخول الثلج والربد

( بخالف أللي أسري آخرين، بينام انقلب احلال يف العام التايل ها222قائدا روميا يف غزوة )

دان يف اجلزيرة اللراتية وانشغال مؤنس ( النشغال اخلالفة بتمرد احلس  بن محها222)

بحرب العبيدي  )اللاطمي ( فهاجم الروم حصن منصور وأرسوا من فيه، كام استطاعوا 

                                                 
 .12/141نتظم ابن اجلوزي: امل (1)
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اإليقاع بمجموعة من املقاتل  يف طرسوس وقتلوا منهم نحو ستامئة فارس، فكان أن سار 

لروم وفتح كثريا من مؤنس بجيش كبري يف العام التايل وغزا مدينة ملطية وتوغل يف أرض ا

وعاد « لو شاء للعل أكثر من هذا» املعاقل واحلصون وبرغم هذا عاتبه أهل طرسوس وقالوا:

 .إىل بغداد فأكرمه اخلليلة وخلع عليه

واستمر التلو  اإلسالمي يف ا عوام التالية ال سيام املعارك البحرية، فلي الرب تربز أسامء 

، ويف البحر يربز اسم ثامل اخلادم الذي كان جياهد الروم القادة برش ا فشيني وجني الصلوا 

 كام كان جياهد العبيدي  )اللاطمي ( يف جنوب البحر املتوسط.

( يف ها211(، )ها212عادت انتصارات املسلم  ) (1)وبعد هدوء استمر لبضع سنوات

 البحر الرب والبحر، فلي الرب حممد بن نرص احلاجب وأبطال طرسوس ومؤنس اخلادم، ويف

ثامل اخلادم، وكان كأنام ال يقف أمام املسلم  أحد من الروم من كثرة ما تسجل املصادر من 

( يطلب اهلدنة فتمت املوافقة عليها بعد أن ها212الغنائم وا رسى، ثم أرسل الروم سلريا )

 كان املسلمون قد غزوا صائلة أخرى وانترصوا فيها ذلك العام.

ة يف الضعف واضطراب ا مور.. ويؤثر هذا عىل حالة اجلهاد يف ومنذ اآلن، تبدأ اخلالف

 الثغور، ونبدأ يف قراءة قصص البكائيات!

( يأمرهم ها212لقد التقط امرباطور الروم ضعف ا حوال وكتب إىل أهل الثغور )

حَّ إنني َص » بأداء اجلزية إليه قائال:
ومهددا باحلرب إن مل يلعلوا، « عندي ضعف والتكم (2)

وما استطاع من  ا( مدينة ملطية فأخرهبها214مل يدفعوا اقتحم عليهم بجيوشه ) وح 

ا نحاء التي حوله فقتل الروم وأرسوا وهنبوا ما استطاعوا حتى لقد نبشوا القبور وأخرجوا 

ستة عرش يوما، ورحل منها كثري من أهلها حتى جلأوا  اجثث املوتى فمثلوا هبا، وأقاموا فيه

 .(3)ما يشري إىل انعدام ا قوياء من أمراء البالد التي بينهم وب  بغداد للخالفة يف بغداد

                                                 
أن البيزنطي  هزموا يف أول حكم  -نقال عن املصادر الغربية–( ذكر د. سهيل زكار م117ها = 227يف ) (1)

قسطنط  أسطوال عربيا بقيادة ليون الطرابليس )غالم زرافة(.. ومل أجد فيام حتت يدي من املصادر 

أن ثمل متويل الغزو يف البحر أوقع  العربية حديثا عن صدام مع الروم هذا العام، وعند ابن ا ثري

 بمراكب للمهدي )العبيدي اللاطمي( فربام كان انشغاله سببا يف هذا، واهلل أعلم!

: أي َثَبت. (2)  َصحَّ
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( ولكن هذه املرة عىل سميساط التي هنبوها وأخذوا مجيع ها215وتكرر هجوم الروم )

ما استطاعوا من أموال وسالح، وتعمدوا استلزاز مشاعر املسلم  فُضبوا با جراس 

 مقاومة إسالمية شعبية لكنها حققت نرصا كبريا الكنسية داخل مسجدها، وقد أدى هذا إىل

 -الذي يتجهز حتت قيادة مؤنس-عىل الروم حتى لقد وصلت أخبار النرص وما كاد اجليش 

حيث تعرضت رسية « املقاومة الشعبية»  رج من بغداد، ونستطيع أن نسمي هذا العام بعام

بينام استطاع املسلمون صد  ،امئةمن املسلم  هلزيمة قبيحة عىل يد الروم وُأرِس منها أربع

هجوم اجليش الرومي الكبري عىل مدينة ديبل ومل يكن فيها إذ ذاك إال حامية صغرية بقيادة 

نرص السبكي، فلم يستطع الروم اقتحامها إال بعد عنت وحصار شديد مع فار  كبري يف 

ومة اإلسالمية الباسلة التي ا سلحة والعدد، ثم ملا اقتحموها مل يستطيعوا البقاء فيها أمام املقا

فاضطروا إىل االنسحاب منهزم  يف واحدة من روائع  ؛أوقعت منهم عرشة آالف قتيل

البطوالت اإلسالمية، ومهدت هذه البطوالت النتصار الصائلة التي قادها ثامل اخلادم يف 

ل، ذات هذا العام حيث هزموا جيشا كبريا للروم، ربام كان هو اجليش املنسحب من ديب

وكانت غنائمهم وفرية، بل واستطاعوا التخلص من ابن الضحاك الكردي وكان صاحب 

قلعة يف املنطقة احلدودية ب  املسلم  والروم وكان من املسلم  فارتد وظل يعمل يف خدمة 

 .(1)الروم، فانتهى أمام جيش ثامل إىل ا رس بعد هزيمة ساحقة

رة مع مدينة ِخالط يف أرمينية فحارصوها حتى ( وهذه املها216وعاد الروم لذات اهلجوم )

بذل أهلها أمواال مقابل فك احلصار، لكن قائد الروم أرص عىل إخراج املنرب من املسجد وأن يضع 

مكانه صليبا نكاية للمسلم  وإذالال هلم، وكرر ذات القصة مع بلدة بدليس، وقبل أن يصل إىل 

خوفا منه، وفيام نجح الروم يف جبهة أرمينية حاول القائد بلدة أرزن خرج أهلها وارحتلوا إىل بغداد 

ل،  اآلخر مليح ا رمني اقتحام ملطية باخلديعة فأرسل مجاعة من أتباعه كأهنم من الَلَعلة والُعامَّ

بمثابة  -وعددهم سبعامئة–فدخلوا ملطية كأهنم يبحثون عن عمل، وكانت اخلطة أن يكون هؤالء 

بحيث إذا جاء جيشه وحارصها فتحوها له، لكن املسلم  كانوا  الكتيبة خلف صلوف املسلم 

 .(2)عىل يقظة من أمرهم فقتلوهم وأخذوا ما معهم
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يف تلك اللرتة أصبحت منطقة الثغور تعا  ضعلا شديدا يف جانب املقاتل  والتسليح، 

ن ويف ظل انشغال اخلالفة واضطراب أمورها وعجزها عن مواجهة القرامطة الذين بلغوا م

ا غري مسبو  وصل إىل أهنم هامجوا احلرم املكي وخلعوا احلجر ا سود من  اللجور حد 

(، وقد استغاث أهل الثغور اجلزرية باخلالفة لتنقذهم من ضغط ها217الكعبة املرشفة )

البيزنطي  ويعلنون عدم قدرهتم عىل مواجهة اجليوش العالية العدد والتسليح، لكنهم مل 

 .(1)حيصلوا عىل يشء

ومل يكن املطلوب أكثر من وجود جيش نظامي، وبالعموم فام إن يظهر هذا اجليش إال 

 ويتحقق االنتصار عىل الروم، وقد وقع هذا عدة مرات:

( إيقاع هزيمة بجيش رومي كبري وأجربه عىل ها217) (2)استطاع مللح الساجي -1

 .(3)  بعد أن أصاب فيهم مقتلة كبريةمالرتاجع خلف خطوط املسل

(، ها211بالروم هزيمة قاسية )ربيع ا ول  -وايل طرسوس–وأوقع ثامل اخلادم  -2

ئة، إذ استغل جتمد قاع النهر يف العبور إليهم باخليول فلاجأهم فقتل يوقام فيها بخطوة جر

  منهم ستامئة وأرس ثالثة آالف وحاز غنائم كثرية من الذهب واللضة وغريها.

(، حيث توغل ها211ا آخر أقوى من السابق )رجب وبعد ثالثة أشهر حقق انتصار -2

اجليش حتى عمورية فهرب الروم من أمامه ومل يواجهوه، فاستمر يف توغله حيصد الغنائم 

ويدمر القالع والعتاد احلريب للروم حتى وصل أنقرة، وعاد اجليش ساملا بغنائم كثرية إىل 

 (.ها211رمضان  22طرسوس )

بدعوة من هذا –ع ا رمن وزعيمهم ابن الديرا  وحتى عندما حتالف الروم م -4

تصدى هلم مللح الساجي نائب أذربيجان، ولكن بعد أن أوقعوا باملسلم  يف  -ا خري

خالط وما حوهلا خسائر مريرة وُقتِل وُأرِس كثري من املسلم ، وخرج معه يف جيشه كثري من 

منهم عددا  وازيمة هائلة وأرساملتطوع  فتوجهوا نحو بالد ا رمن أوال فأوقعوا هبم ه

ضخام وأمواال كثرية، بينام كان جيش الروم قد توجه إىل حصار سميساط، فاستغاث أهلها 
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بنائب املوصل سعيد بن محدان، فخرج بجيشه إليهم فوصل وقد أوشك الروم عىل اقتحامها 

وال فهربوا من أمامه، فطاردهم وتوغل يف أرض الروم حتى أنزل هبم خسائر بالغة )ش

 (.ها211

 اضطراب خالفة املقتدر

وصلت اخلالفات ب  أجنحة القرص حدا خطريا، واستطاع أحدهم ترسيب خرب إىل 

أن اخلليلة ينوي أن يقبض عليه ويقتله ح  يدخل عليه مودعا قبل  -قائد اجليش–مؤنس 

( فأحجم مؤنس عن توديع اخلليلة وتعطل خروج اجليش ها215اخلروج لغزو الروم )

النبأ فانضم إىل مؤنس قادة العسكر، وَعلِم املقتدر بام حدث فأرسل إىل مؤنس حيلف ورسى 

له أهنا إشاعة كاذبة وافرتاء وأنه ال ينوي به رشا، وتم احتواء هذه ا زمة لكنها فتحت الباب 

 الضطراب العالقة ب  املقتدر ومؤنس.

 ،«الثريا» ور، واسمهوحدث مترد من جمموعة عسكرية يف بغداد حتى اقتحموا أحد القص

قائد –مطالب  با موال املتأخرة من رواتبهم، ومل يسكنوا إال ح  توجه إليهم مؤنس 

 وتعهد هلم بسداد هذه ا موال. -اجليش

( استقال الوزير عيل بن عيسى من الوزارة، ملا يراه من اختالل ها216ويف العام التايل )

وإمهال اخلليلة يف مواجهة القرامطة الذين استلحل إنلا  ا موال وزيادهتا عند نساء القرص، 

أمرهم وصاروا خطرا عىل قلب الدولة، كام أن نرصا حاجب اخلليلة كان يناوئه ملا ب  عيل 

ومؤنس من املودة وملا ب  نرص ومؤنس من اخلالف، فهكذا اجتمعت ظروف ضغطت عىل 

يلة ومؤنس إثناءه عنها، ثم الوزير عيل بن عيسى فأرص عىل االستقالة رغم حماوالت اخلل

 سعى يف توليها عيل بن مقلة الذي سا  ا موال والوسطاء حتى ظلر باملنصب.

وهكذا خرست اخلالفة العباسية وزيرها الكفء عيل بن عيسى مرة أخرى، وتوىل 

املنصب عيل بن مقلة الذي كانت ُتشرتى منه املناصب بالرشاوى، وكان من أول من أخذ 

جٌل يسمى أبو عبد اهلل الربيدي، فتوىل اخلاصة يف ا هواز، وكان داهية ماكرا منصبا بالرشوة ر

متهورا قليل الدين، وسيكون له أثر يف إضعاف اخلالفة ذاهتا كام سيأيت فيام بعد، وبأثر من 

 الضغائن وا حقاد صدر ا مر بحبس الوزير عيل بن عيسى!
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رص احلاجب الذي تويف يف طريقه كام خرست اخلالفة رجال آخر من أبرز رجاهلا وهو ن

(، وكان من عوامل املوازنة يف البالط إذ مل يكن عىل وفا  مع ها216ملالقاة القرامطة )

مراء، دينا عاقال، أنلق من ماله يف حرب كان من خيار ا » ابن كثري بقوله: همؤنس، ووصل

 .(1)«وخرج بنلسه حمتسبا فامت يف أثناء الطريق، القرامطة مائة ألف دينار

قائد –ويف ظل اللتن واالضطرابات املسيطرة عىل الدولة حدث نزاع ب  نازوك 

وكانت الغلبة هلارون، وشاع ب   -ابن خال املقتدر–وا مري هارون بن غريب  -الرشطة

الذي سيكون الرجل الثا  يف « أمري ا مراء» الناس أن اخلليلة سيع  هارون يف منصب

 -قائد اجليش، والرجل الثا  فعليا يف الدولة–وصل اخلرب إىل مؤنس  الدولة بعد اخلليلة، وملا

أرسع بالرجوع من الرقة إىل بغداد ملتابعة ا مر، وبرغم أن اللقاء الذي مجعه باخلليلة انتهى 

برضاه، إال أنه مل يطمئن لتقريب اخلليلة هلارون إىل احلد الذي أنزله معه يف القرص، فعادت 

العالقة ب  اخلليلة وقائد جيشه وأعلن بعض أمراء اللر  خشية مؤنس واضطراب 

العسكرية انضاممهم ملؤنس، وجاء أبو اهليجاء بن محدان من بالد اجلبل بعسكر كبري فانضم 

 . (2)إىل مؤنس، وجرت مساع ووساطات ب  اخلليلة ومؤنس

اخلليلة، مل تكن املعركة احلقيقية معركة مؤنس، فهو مايزال حريصا عىل بقاء الود مع 

كانوا هم رأس احلربة احلقيقية يف هذه  -ومعهم من غري ا تراك أيضا–لكن ا مراء ا تراك 

يتوقون لعودة النلوذ الرتكي كام كان قبل عرص املعتمد واملوفق،  -فيام يظهر–املعركة، فهم 

وال شك أن ضعف املقتدر وخضوعه للنساء واضطراب قراراته كانت تدعم رؤيتهم يف 

أن يتوىل البالد رجل قوي، ال  ضع للنساء، حاسم يف قراره، مهاٌب يف ملكه، وكان رضورة 

ا تراك يرون أنلسهم أهل الدولة ورجاهلا الذين حيافظون عليها وجياهدون أعداءها، وزاد يف 

دوافعهم تآمر بعض الوزراء عليهم كابن اللرات وحرصه عىل إبعاد مؤنس وجيشه عن 

 حارضة اخلالفة.

رغبة قوية يف عزل املقتدر، وتوىل قيادة هذا ا مر نازوك قائد الرشطة وأبو كانت ال

اهليجاء بن محدان وبنّي بن نليس الذي كان أقواهم رغبة يف خلع املقتدر، وقد بلغ عزمهم عىل 
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 خلع املقتدر حدا مل يستطع أن يقاومه مؤنس نلسه!

من القرص ووالّه عىل ورغم أن اخلليلة أجاب بعض مطالبهم فأخرج هارون بن غريب 

ثغور الشام واجلزيرة إال أن هذا مل يكن كافيا عندهم، ومل تؤثر فيهم مناشدات اخلليلة 

 .(1)ورسائله إليهم

( إال ووصلت العالقة ب  املقتدر وا مراء ها217وما هي إال أيام من العام اجلديد )

كري عىل اخلليلة، بانقالب عس -مدفوعا–العسكري  إىل مرحلة الالعودة فقام مؤنس 

فحارصت اجلنود دار اخلالفة، حتى ُأخرج املقتدر وأمه ونساء القرص، وكتب املقتدر تنازال 

عن اخلالفة سلمه إىل القايض حممد بن يوسف، وأتى أبو اهليجاء بن محدان بمحمد أخي 

بن  (، وبقي الوزير عيلها217املحرم  15)« القاهر باهلل» املقتدر ونصبه خليلة واختذ لقب

حاجبا للخليلة باإلضافة إىل منصب  -قائد الرشطة–مقلة يف نلس املنصب، وُعِ  نازوك 

الة  أمري الرشطة، وهُنبت دار املقتدر وكثري من ا موال واخلزائن، وأمر نازوك احلاجب الَرجَّ

 .(3)بأن يرتكوا القرص فأسخطهم هذا كثريا (2)املصافية

يف بيته ومل يمسه بسوء رغم قدرته عىل قتله ما  ومن العجيب أن مؤنس احتلظ باملقتدر

يدل عىل أنه ما زال عىل الوالء للمقتدر، وأن القايض حممد بن يوسف مل ينرش ومل ُيذع التنازل 

 !(4)الذي كتبه املقتدر عىل الناس بل أبقاه عند ولده يف رسية تامة

 حيتسب املقتدر ومثلام فشل االنقالب ا ول عىل املقتدر قبل عرشين سنة من حيث ال

 وال أحد من أهله، فشل االنقالب الثا  بام هو أعجب من ا ول!

خرج الناس أفواجا نحو القرص حلضور حلل التنصيب  القاهرفلي أول يوم من خالفة 

 (5)وأداء البيعة، وخرج يف مقدمتهم احلرس اخلليلي من الرجالة املصافية والغلامن احلجرية

يف التشغيب واالحتجاج واملطالبة برواتب سنة كاملة، فتحولت وغريهم، وبدأت هذه اللر  
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قائد الرشطة، وحاجب –مظاهرة االحتلال فيام يبدو إىل مظاهرات احتجاج، وكان نازوك 

خممورا يف هذا اليوم من كثرة ما رشب با مس، فمنع جنوده من التعرض  -اخلليلة اجلديد

اقرتبوا من قاعة اخلليلة حتى ُسمِعت هلم، فزاد شغبهم واستلحل حتى اقتحموا القرص و

ا صوات يف جملس القاهر الذي أمر نازوك أن يرصفهم، فلام خرج إليهم نازوك وكان باديا 

عىل « ثورة شعبية» عليه أثر اخلمر هجموا عليه فقتلوه، وهنا حتولت مظاهرة االحتلال إىل

لرجال القاهر يف القرص،  وانقسم اجلمع ب  مطارد ،«يا مقتدر يا منصور» القاهر، وهتلوا

وب  من ذهبوا إىل بيت مؤنس يطالبون بظهور اخلليلة املقتدر، حتى أخرجوه ومحلوه عىل 

 ا عنا  إىل القرص وأعادوه مرة أخرى إىل اخلالفة!

 -يف قرص اخلالفة–وهكذا ُقتِل رؤوس املعارضة للمقتدر، نازوك وأبو اهليجاء بن محدان 

 مة الروم القسطنطينية، وهناك تنرص.وهرب بني بن نليس إىل عاص

وتشري ا حداث إىل أن مؤنس اخلادم هو من خطط ورتب هلذا االنقالب مع الرجالة 

املصافية وغريهم من فر  اجلند املوالية للخليلة، ويدل عىل والئه أنه احتلظ باخلليلة يف بيته 

اهليجاء بن محدان وإىل أخيه ومل يمسه بسوء، وعاد املقتدر إىل اخلالفة، وكتب أمانا إىل أبو 

القاهر، لكن ابن محدان كان قد ُقتِل باللعل، بينام ُعثِر عىل القاهر، فجاء متوسال إىل املقتدر 

يا أخي قد علمت أنه ال ذنب لك وأنك قهرت  :وقال له ،ل جبينهبَّ أجلسه عنده وقَ » الذي

يا أمري املؤمن  نليس نليس  :والقاهر يبكي ويقول ،ولو لقبوك باملقهور لكان أوىل من القاهر

وحق رسول اهلل الجرى عليك سوء مني أبدا  :فقال له املقتدر .وبينك أذكر الرحم التي بيني

 .(1)«وال وصل أحد إىل مكروهك وأنا حي

وبقي ووىل حممد بن يوسف قضاء القضاة، وأقر املقتدر عيل بن مقلة يف منصب الوزارة، 

ووىلَّ احلسن بن أيب اهليجاء بن محدان عىل ما كان  بيه مؤنس يف منصبه يف قيادة اجليش، 

عند والدته بصلة حمبوس عندها،  -وهو القاهر  -أخاه  اوجعل حممد  اسرتضاء له وتلطلا به، 

وتكرمه غاية اإلكرام، وأخرج املقتدر ما يف اخلزائن من ا موال وباع من فكانت حتسن إليه 

 ت اخلالفة من هذه ا زمة.. ولكن إىل ح .ا مالك لكي يعطي اجلند رواتبهم، ونج
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لقد انقضت هذه ا زمة خمللة وراءها أزمت  أخري ؛ ا وىل: أن العالقة ب  املقتدر 

ومؤنس وإن كانت يف الظاهر جيدة إال أن ا زمة أسلرت أن املقتدر نلسه صار مهددا يف 

الة عرشه وحياته إن بدا ملؤنس أن يلعل، والثانية: أن احلرس اخلل يلي، وبالذات الَرجَّ

املصافية، رأوا أهنم أصحاب فضل عىل املقتدر نلسه، وأهنم أوىل الناس با موال والعطايا، 

 ن عىل نزعه منه.ووأهنم كام أعادوا املقتدر إىل عرشه قادر

قرر اخلليلة عزل الوزير أبا عيل بن مقلة الذي كان من رجال مؤنس، فانتهز فرصة 

 22رج بغداد، وما إن دخل الوزير عىل اخلليلة حتى قبض عليه )خروج مؤنس يف سلر خا

(، مستعينا يف ذلك بقائد الرشطة حممد بن ياقوت الذي كان عىل عداوة ها212مجادى ا وىل 

مع ابن مقلة، وأرسل حممد من أحر  دار ابن مقلة اللاخرة التي أنلق عليها مائة ألف دينار، 

ب إرادات، فمؤنس أراد إرجاع ابن مقلة ولكن وجاء مؤنس مرسعا، وبدأت بينهام حر

اخلليلة رفض، وبينام كان املقتدر يريد قتل ابن مقلة وتعي  احلس  بن القاسم وزيرا، رفض 

مؤنس بإرصار، وانتهى احلال إىل االكتلاء بالغرامة عىل ابن مقلة بامئتي ألف دينار، وتعي  

ون عيل بن عيسى رشيكا يف الوزارة مع سليامن بن احلسن وزيرا، وكان احلل الوسط أن يك

سليامن بن احلسن. وقد ألقى هذا بظالله عىل بعض ا نحاء، إذ أمر اخلليلة بالقبض عىل أيب 

عبد اهلل الربيدي وإخوته، وقد كانوا تولوا ا هواز بالرشوة من الوزير ابن مقلة كام ذكرنا، 

بعامئة ألف دينار حتى يعودوا وحاول املقتدر أن ُيعجزهم ويتخلص منهم فلرض عليهم أر

إىل عملهم السابق ظانا أنه لن يمكنهم الترصف يف هذا املبلغ، إال أهنم فعلوا، فعادوا إىل 

 .(1)مناصبهم، وسيكون لعبد اهلل الربيدي قصة وأثر يف مسار اخلالفة بعد قليل

دينار يف وأما الرجالة املصافية الذين تطاولوا حتى صار ال يكليهم مائة وثالثون ألف 

، فانتهز اخلليلة تشغيب بعض (2)الشهر إذ فرضوا رواتب  نلسهم و هلهم ومعارفهم
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ومن احلوادث يف هذه السنة التى عظمت بركتها عىل السلطان واملسلم  أن الرجالة املصافية ملا قتلوا »

التى طلبوها ملكوا أمر اخلالفة نازوك وهتيأ هلم ما فعلوه يف أمر املقتدر وقبضوا الست النوائب والزيادة 

ورضبوا خياما حواىل الدار وقالوا نحن أوىل من الغلامن بحلظ اخلليلة وقرصه وانضوى إليهم من مل يكن 

 = منهم وزادت عدهتم عىل عرشين أللا وبلغ املال املدفوع إليهم لكل شهر مائة ألف وثالث  ألف دينار 
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اللرسان من حرس اخلليلة واحتجاجهم للمطالبة با موال، فقيل هلم: إن بيت املال فار،  ن 

ا موال قد انرصفت إىل الرجالة، فاشتبك اللرسان مع الرجالة، ووقع بينهم مقتلة كانت 

يها لللرسان، فكانت فرصة للمقتدر يف الظلر هبم، فاستعان بقوات الرشطة وأمر الغلبة ف

قائدها حممد بن ياقوت بمحاربة الرجالة املصافية، فتولت الرشطة تصلية قوات احلرس من 

( قرارا بخروجهم عن بغداد كلها، والقبض ها212الرجالة املصافية، وأصدر املقتدر )املحرم 

ت أمالكهم وُهدِمت ديار زعامئهم، وألقي القبض عىل من مل  رج عىل من مل  رج، وصودر

 من بغداد فُُضبوا وُحلِقت حلاهم وُشِهر هبم يف بغداد.

ن الرجالة كانوا من ا فارقة السود كام ذكرنا، فإن هذه النازلة قد أثارت إوحيث 

رية، واستطاعت ا فارقة يف بغداد، فهاجوا وثاروا، ووقعت بينهم وب  الرشطة مواجهات كب

قوات الرشطة إمخاد ثورهتم بقسوة، حتى أحرقت بيوهتم بمن فيها، فكانت أشبه ما يكون 

هبجرة مجاعية لألفارقة، فتجمعوا يف مدينة واسط، وهناك أعادوا تنظيم أنلسهم حتى استولوا 

اك عىل املدينة وطردوا الوايل العبايس وصارت واسط يف أيدهيم مستقل  هبا، وبدأوا من هن

التوسع بإدخال املناطق القريبة يف نلوذهم عرب االستيالء عىل حق الدولة من املوارد املالية، 

فكانت بذرة دولة مستقلة قد بدأت يف التكون، فتحركت فرقة من اجليش بقيادة مؤنس 

 وجرت بينهم معركة شديدة سحقهم فيها اجليش، ومل تقم هلم بعد ذلك قائمة.

  أروقة قرص اخلالفة بعد قليل، عىل هذا النحو:عىل أن املشاكل جتددت يف

فشل الوزير سليامن بن احلسن يف إدارة مهام الوزارة السيام وهو منقوص الصالحيات 

بوجود عيل بن عيسى معه، وكان سليامن وعيل بن عيسى حمسوب  عىل مؤنس اخلادم، 

بن احلسن، ويف هذا فمؤنس ال يثق يف الوزارة بغري عيل بن عيسى وهو الذي أتى بسليامن 

                                                 
باسات وإخراج الوقوف من أيدهيم واكتنلوا اجلناة وعطلوا وحتكموا عىل القضاة وطالبوهم بحل احل= 

حكام واستطالوا عىل املسلم  وتدلل قوادهم عىل اخلليلة وعىل الوزير حتى حان ال يقدر أن حيتجب  ا

عن واحد منهم يف أي وقت جاء من ليل أو هنار وال يرد عن حاجة كائنا ما كانت فلم يزالوا عىل هذه 

لرسان وطلبوا أرزاقهم وعسكروا باملصىل ودخل بعضهم بغداد يريد دار أبى احلال إىل أن شغب ال

القاسم بن الوزير حممد بن عىل فلام قربوا منها دفعهم الرجالة الذين كانوا مالزم  هبا ومنعوهم اجلواز 

عريب « يف الشارع فتجمع اللرسان ورشقوهم بالنشاب وقتلوا منهم رجال فاهنزم الرجالة أقبح هزيمة
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 النوع من الوالء ما ال يمكن أن يرتاح له املقتدر خصوصا بعدما توترت العالقة مع مؤنس!

كان املقتدر يميل إىل احلس  بن القاسم ويريد أن يكون هو الوزير، وهو الشخص الذي 

 عارض مؤنس توليته وزيرا بإرصار من قبل، وعجز املقتدر باللعل عن إنلاذ رغبته واضطر

إىل توليته سليامن بن احلسن، فكان أن حاول املقتدر االستعانة برجل قوي آخر يكون يف صله 

أمام نلوذ مؤنس، فوقع اختياره عىل حممد بن ياقوت الذي صار قائد الرشطة )وزير 

 الداخلية( وصار من املقرب  إىل اخلليلة!

د بن ياقوت عىل مذهب كان صعود حممد بن ياقوت يقلق مؤنسا، ال سيام وقد بدا أن حمم

اخلليلة يف تولية الوزارة احلس  بن القاسم ورصفها عن سليامن بن احلسن وعيل بن عيسى، 

وكذلك فإن حممد بن ياقوت ظهرت قوة شخصيته ونجاحه يف أزمة الرجال املصافية من 

احلرس اخلليلي فهو الذي توىل إخراجهم من القرص بل ومن بغداد كلها. لقد كانت ا زمة 

تدور يف الصدور وب  أروقة القصور حتى اشتعلت ح  أصدر املقتدر قرارا بتعي  حممد بن 

بَة إضافة إىل موقعه كقائد للرشطة، فهنا ثار مؤنس وغضب وعارض اخلليلة  ياقوت عىل احِلسر

 .(1)بأن هذا املنصب ال جيوز أن يتواله غري القضاة والُعدول

د بن ياقوت رجاله وقواته واحتشد هبا يف قرص واشتعل املوقف يف بغداد، إذ مجع حمم

اخلليلة حتذيرا ملؤنس وخشية من انقالب عسكري آخر كالذي كان يف العام قبل املايض، 

فوصل إىل مؤنس اخلرب بأن هذا احلشد إنام  هنم  ططون القتحام الدار عليه ليال والقبض 

إىل معسكر باب الشامسية خارج عليه، فجمع هو اآلخر قوات اجليش التي تأمتر بأمره وخرج 

 بغداد، وبدا يف ا فق نذير أزمة طرفاها قائد اجليش وقائد الرشطة!

انضم إىل مؤنس كل من له عداوة مع حممد بن ياقوت السيام من تبقى من الرجال 

املصافية، فصار معه أكثر من ستة آالف حمارب، وحاول ابن ياقوت أن يمنع التجار من أن 

الح ولكن مؤنس هتدد من يمتنع عن بيع السالح جلنوده، وفشلت الوساطات يبيعوا هلم الس

التي قادها الوزير سليامن بن احلسن وعيل بن عيسى وغريمها، فلقد أرص مؤنس ال عىل عزل 

ابن ياقوت عن احلسبة وحدها بل عىل إخراجه من بغداد كلها، ومل جيد املقتدر إال أن 

                                                 
ل، واملقصود هو الشخصية النزهية املستقلة املعروفة بالسمعة الطيبة. (1)  الُعدول: مجع َعدر



 الضعفاءالعباســيون    

 

234 

بن ياقوت وأبوه وأخوه، فوىلَّ ياقوتا نواحي فارس  يستجيب ملؤنس مرة أخرى، فخرج حممد

وكرمان، ووىلَّ املظلر بن ياقوت أصلهان، ووىلَّ حممد بن ياقوت سجستان، وعاد قائد 

 !(1)الرشطة القديم حممد بن رائق إىل منصبه

ويف شرياز اتلق ياقوت مع متوليها عىل قطع ا موال عن املقتدر، فخرست اخلالفة 

 هذه ا نحاء اللارسية!موارد املال من 

لكن املقتدر الذي ُكرِس ملرة أخرى أمام مؤنس أرص غاية اإلرصار عىل عزل الوزير سليامن 

بن احلسن الذي تقدم أنه كان من رجال مؤنس، وحتجج يف هذا بلشله يف عمله، وما إن ا

ل ترسبت هذه الرغبة حتى اهنالت الرسائل والوساطات تطلب الوزارة وتبذل هلا ا موا

( بعد عام ها211وتضمن القيام با مور عىل خري وجه، فعزل املقتدر سليامن بن احلسن )رجب 

وشهرين فحسب، وأراد أن يتوالها احلس  بن القاسم، فهنا وقف مؤنس معارضا بكل قوته 

لئال تتكرر معه مرة أخرى قصة حممد بن ياقوت الذي كان يريد أن يويل احلس  بن القاسم 

 .(2)ها(211رجب  27القاسم الكلوذا  ) و، وكان احلل الوسط أن يتوالها أبالوزارة كذلك

عىل أن الكلوذا  مل يستقر يف الوزارة أكثر من شهرين، حتى حدث لديه عجز مايل يقدر 

بسبعامئة ألف دينار فطلبها من خاصة أموال اخلليلة فغضب املقتدر عليه، فعزله ووىلَّ مكانه 

دون معارضة تذكر من مؤنس، وكان  -كان يريد أن يوليه من قديم الذي–احلس  بن القاسم 

 احلس  قد تعهد بإصالح ا حوال املالية وإصالح العالقات مع مؤنس.

عىل أن مثل هذا العهد املضطرب املتذبذب احلافل بدسائس القصور واملكائد ال حيتمل 

كانت املكائد قد إصالح عالقات، بل زادات الدسائس، وليس إال أقل من شهرين حتى 

وصلت إىل مؤنس بأن احلس  بن القاسم يراسل عددا من القادة للتدبري عليه واملكر به، كام 

وصل إىل احلس  أن مؤنسا يدبر عليه هو اآلخر وأنه  طط للقبض عليه ليال من بيته مع قوة 

حلس  من جيشه، واتسع التوتر ب  الرجل  حتى أرسل مؤنس إىل املقتدر يأمره بعزل ا

ومصادرة أمواله، واستجاب املقتدر إىل العزل ولكنه مل يصادره، فرسب احلس  إىل اخلليلة أن 

مؤنسا إنام يريد أن يأخذ ولده أبو العباس )الرايض باهلل( إىل الشام، وهناك يبايعه باخلالفة 

                                                 
 .7/64، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 111عريب بن سعد: صلة تاريخ الطربي ص (1)
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أن جيد  ويعزل املقتدر عنها، فيصري هو اخلليلة عىل احلقيقة، وكان البد ملثل هذا الترسيب

موقعه يف نلس املقتدر الذي ال يستبعد مثل هذا عن مؤنس مع طول ما وقع بينهام من 

توترات، فأخذ املقتدر حيشد القواد حوله، فردَّ احلس  إىل منصب الوزارة بعد أن عزله، 

ورشع احلس  يف حشد قوات حرس اخلالفة وهتيئتهم، وأرسل يف استدعاء القادة من البالد 

وكان خارجا  - ابن خال املقتدر –وهارون بن غريب  -خصم مؤنس–اقوت كمحمد بن ي

لتوه من هزيمة عىل يد مرداويج بن زيار، فأكد هذا نية التدبري التي وصلت ملؤنس )ذي 

(، فأرسل إىل اخلليلة رسوال وأمره أال ُيليض بالرسالة إىل أحد إال للخليلة ها211احلجة 

سم عىل أن يعرف فحواها وأرص الرسول عىل الرفض نلسه، فأرص الوزير احلس  بن القا

حتى بعد أن استصدر الوزير قرارا من املقتدر أن يليض بلحواها إليه، فُضبه وصادر من 

أمواله ثالثامئة ألف دينار وحبسه وهنب داره، وحينئذ بلغت ا مور ب  مؤنس واخلليلة نقطة 

استجابة من  -كالعادة–ذي كان ينتظر الالعودة، وقد فوجئ بأن ُيلعل هذا مع رسوله وهو ال

(، ها222املقتدر أو تطييبا خلاطره، فعزم عىل السري بمن معه من اجليوش إىل املوصل )املحرم 

 لكنه مل يعلن العصيان بل أشاع أن اخلليلة قد واله عىل املوصل وديار ربيعة.

وعن اخلالفة، وال ريب أن هذا كان أفضل ما يتمناه القرص، أن يزول اخلطر عن بغداد 

مل ُيرد أن يصل باخلالف إىل هنايته احلتمية، وإال لكان قد خاض  -فيام يبدو–كام أن مؤنس 

احلرب يف بغداد إذ يبدو ا رجح كلة يف ميزان القوة العسكرية، فلضل أن يسري إىل املوصل 

 حيث يظل الباب ملتوحا لإلصالح وعودة املياه إىل جمارهيا!

بن القاسم سارع بمصادرة أموال وضياع وأمالك مؤنس وأتباعه   عىل أن الوزير احلس

يف بغداد وما حوهلا، وحاز بذلك أمواال كثرية، كام أرسل إىل بني محدان يف املوصل يأمرهم 

بحرب مؤنس، وخال اجلو للوزير يف بغداد فتمكن من الوزارة ومل يعد له منافس، وُلِقب 

ة، وأعلن علوا عاما عن جنود احلرس اخلليلي وُنِقش اسمه عىل العمل« عميد الدولة»با

)الساجية( من القادة واجلنود ممن كانوا مع مؤنس وأذن هلم يف الرجوع إىل بغداد، فعادوا إال 

 ثامنامئة منهم مضوا مع مؤنس إىل املوصل.

اصطدم مؤنس بمن معه من اجليش ببني محدان يف املوصل، وجرت بينهم حرب انتهت 

ل واستقر هبا، وظل هبا تسعة أشهر، حتى متكن أمره، إذ صارت يف لصاحله، فدخل املوص
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حوزته أموال وأمالك بني محدان يف املوصل، وانحازت إليه أرسال من اجلنود من مرص 

والشام ملا كان له من أياٍد بيضاء عليهم يف ا يام املاضية، بل لقد انحاز إليه نارص الدولة بن 

 املوصل أكرب من قوة اخلالفة يف بغداد.محدان نلسه، وصارت قوة مؤنس يف 

يف هذه الشهور التسعة كانت ا مور يف بغداد تسري يف طريق آخر، لقد صار منصب 

الوزارة أحىل من ذي قبل باختلاء الرجل القوي مؤنس، وصارت الرغبات ترنو إليه بأشد مما 

االستئثار با موال،  كانت، وبطبيعة احلال كان الوزير احلس  بن القاسم قد متكن وتوسع يف

حتى َدلَّس يف امليزانية بمبلغ كبري، اكتشله هارون بن غريب الذي توافق مع اخلصيبي عىل 

اإليقاع باحلس  بن القاسم ليتوىل اخلصيبي الوزارة مكانه، وقد تم هلم ما أرادوا، فكشلوا 

( ها222ع اآلخر للمقتدر من واقع السجالت ما فعله احلس  بن القاسم فعزله املقتدر )ربي

بعد سبعة أشهر فقط من توليه الوزارة، ووىلَّ اللضل بن جعلر بن حممد بن اللرات.. وما كان 

 الوزير اجلديد يعلم أنه آخر وزراء املقتدر! 

سبعة أشهر هي عمر وزارة احلس  بن القاسم ليس فيها من حدث جليل إال أن العالقة 

! فال هو متتع بالوزارة وال هو حافظ عىل كيان ب  اخلالفة وجيشها قد صار يف أسوأ حال

 الدولة ومصاحلها!

 نهاية املقتدر

عندما استقر ا مر ملؤنس باملوصل دفعه اجلنود إىل أن يتحرك باجليش إىل بغداد وأن 

يطالبوا اخلليلة با موال، فإما استجاب هلم وإال خلعوه من اخلالفة عىل نحو ما فعلوا قبل 

 م مؤنس عىل هذا وحترك اجليش من املوصل صوب عاصمة اخلالفة.ثالث سنوات، ووافقه

ما إن بلغ نبأ هذا التحرك إىل بغداد حتى ثار كثري من اجلنود يف بغداد مطالب  با موال 

أيضا، وسعى املقتدر ما وسعه اجلهد يف أن يلر  عليهم ما استطاع من ا موال، لكن ما بذله 

أكثر، فحينئذ عزم املقتدر عىل االنسحاب من بغداد إىل هلم مل يشبع رغبتهم فانتكس احلال 

واسط ليجمع إليه ا جناد من أنحاء املرش  ثم حيارب مؤنسا، لكن حممد بن ياقوت كان عىل 

يق  بأن املقتدر إذا واجه مؤنسا ودخل احلرب بنلسه فإن اجلنود لن يتجرأوا عىل حرب 

يف إقناع املقتدر هبذا حتى غري رأيه وعزم اخلليلة بل إهنم ينسحبون من حول مؤنس، واجتهد 

 عىل دخول احلرب.
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لكن ا مر مل يكن كام تصور حممد بن ياقوت، لقد كانت حالة اجلنود املوال  للخليلة 

عىل أسوأ ما يكون من الوالء، فكيف بغريهم؟! حتى إن ا مري هارون بن غريب مل يرض أن 

جنوده بعد هزيمته ا خرية أمام مرداويج بن حيارب بجنده مع املقتدر خشية أن يتخىل عنه 

زيار لوال أن ألح عليه الوزير ابن اللرات فانضم بعد امتناع شديد، وقد كان تقدير هارون بن 

غريب أصد  من تقدير حممد بن ياقوت، فام إن تقارب اجليشان حتى بدأ اجلنود يف جيش ابن 

 يام بعد إىل االنسحاب منياقوت أنلسهم ينسلون وينحازون إىل مؤنس ما اضطره ف

 حتى التقى اجليشان خارج بغداد نلسها!« املعشو »

اعتمد تصور حممد بن ياقوت عىل وجود اخلليلة بنلسه يف املعركة، وعىل رغم كراهة 

املقتدر لذلك إال أنه استجاب يف النهاية، وخرج إىل املعركة عليه الربدة النبوية وب  يديه 

صاحف يف موكب يريد تأكيد الرشعية التي مع اخلليلة، وأرشف القراء واللقهاء ومعهم امل

كان جيشه املتخلخل يريده أن ينزل بنلسه إىل  اخلليلة من فو  تل عاٍل عىل املعركة، وفيام

أرض املعركة لكي يدعمهم كان املقتدر ممتنعا عن النزول بنلسه حتى أحلوا عليه، وما إن 

ركة حتى كانوا قد ُهِزموا وانسحبوا مدبرين ومل استجاب هلم وبدأ النزول إىل أرض املع

ينحازوا إليه، فوقع املقتدر بسهولة أسريا يف يد بعض غلامن مؤنس اخلادم، والذين مل ينتظروا 

( حتى انتزعوا كل ما عليه من الثياب ها222شوال  22أن يشاوروا فيه بل قتلوه أبشع قتلة )

 طاه باحلشيش ثم من دفنه!وبقي رصيعا مكشوف العورة، حتى مرَّ به من غ

 ونزل اخلارب كالصااعقة عاىل رأس ماؤنس الاذي مل يكان ليلكار يف قتال اخلليلاة، والاذي 

 ياااا ملسااادون، » علااام أناااه سااايكون حااادثا كباااريا يف الااابالد اإلساااالمية ويف بغاااداد، وقاااال:

ون أن وحاول أن ُيظهر أنه ُقتِل باخلطاأ د ،«ما هكذا أوصيتكم، أقتلتموه؟... واهلل لنقتلن كلنا

يعرفاه قااتلوه، وأرساال فرقاا مان اجلاايش حلراساة دار اخلالفاة وأهاال اخلليلاة قبال أن ينتهبهااا 

 .(1)أحد

ومات املقتدر باهلل وهو يف الثامنة والثالث  من عمره بعد خالفة طالت حتى وصلت إىل 

ربع قرن، وهو أول خليلة عبايس حيكم هذه املدة الطويلة من ب  أسالفه! قال عريب بن 
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ى أصلها وضعف هر ولقد حتري الناس يف أمر دولة املقتدر وطول أيامها عىل وَ » د القرطبي:سع

 .(1)«ابتنائها ثم مل ير الناس ومل يسمعوا بمثل سريته وأيامه وطول خالفته

*** 

كان للمقتدر طبع سمح كريم، وكان رسيعا إىل العلو والصلح، واالسرتضاء، كان 

 قديم العاطلة والطبع عىل العقل والرصامة.رجال ينقصه احلزم.. كان يتسم بت

وقد  وقد كان معطاء جوادا، وله عقل جيد، وفهم وافر، وذهن صحيح،قال ابن كثري: 

 ءكان كثري التحجب والتوسع يف النلقات، وزاد يف رسوم اخلالفة وأمور الرياسة، وما زاد يش

أبناء فارس والروم عرش ألف خادم خيص، غري الصقالبة و أحدكان يف داره ، وإال نقص

كثري جدا، كام ىء متعة شثاث وا والسودان، وكان له دار يقال هلا دار الشجرة، هبا من ا 

 .(2)ذكرنا ذلك يف سنة مخس، ح  قدم رسول ملك الروم

واخلدم وفرط يف ا موال وعزل من  أمهل من أحوال اخلالفة كثريا وحكم فيها النساء»

وكان مجلة  ،اب ا طراف والنواب وخروجهم عن الطاعةالوزراء ووىل ما أوجب طمع أصح

ما أخرجه من ا موال تبذيرا وتضييعا يف غري وجه نيلا وسبع  ألف ألف دينار سوى ما 

وإذا اعتربت أحوال اخلالفة يف أيامه وأيام أخيه املكتلي ووالده  ةأنلقه يف الوجوه الواجب

 .(3)«املعتضد رأيت بينهم تلاوتا بعيدا

املقتدر يوما يف حراقة وجعل يستعجل الطعام فأبطأوا به فقال للمالح: وحيك  وقد ركب

 حلم اجلدي وخبز حسن وملوحا وغري ذلك. من ءآكل ؟ قال: نعم، فأتاه بيش ءهل عندك يش

 يئ امن احللواء، فإ  ال أحس بالشبع حتى آكل ش ءعجبه ثم استدعاه فقال: هل عندك يشأف

ثم  ال أطيقه. ءفقال: هذا يش املؤمن  إن حلواءنا التمر والكسب.فقال: يا أمري  من احللواء.

بطعام فأكل منه وأويت باحللواءات فأكل وأطعم املالح ، وأمر أن يعمل كل يوم يف  يءج

 كانت للمالح. احلراقة بامئتي درهم، حتى إذا اتلق ركوبه فيها أكل منها، وإن مل يتلق ركوبه
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 .(1)م عدة سن  متعددة، ومل يتلق ركوبه مرة أخرى أبداوكان املالح يأخذ ذلك يف كل يو

ه أن يطهر ولده فعمل أشياء هائلة ثم طلب من أم اخلليلة أن يعار صوقد أراد بعض خوا

لت يف طهور املقتدر من فضة لرياها النااس يف هاذا املهام، فتلطلات أم املقتادر مِ ة التي عُ ريالق

صالة قرياة مان القارى كلهاا مان فضاة، بيوهتاا عند ولدها حتى أطلقهاا لاه بالكلياة، وكانات 

وأعاليقهااا وأبقارهااا ومجاهلااا، ودواهبااا وطيورهااا، وخيوهلااا، وزروعهااا وثامرهااا وأشااجارها، 

وأهنارها وما يتبع ذلك مما يكون يف القرى، اجلميع من فضة مصور، وأمر بنقل سامطه إىل دار 

ثامئاة الشارتى الرجال بثمن املطاعم ساوى سامك طاري، فا ءهذا الرجل، وأن ال يكلف يش

دينار سمكا طريا، وكان مجلة ما أنلق الرجل عىل سامط املقتدر أللا ومخسامئة ديناار، واجلمياع 

حساان إىل أهال احلارم  وأربااب الوظاائف، وكاان إلمن عند املقتدر، وكان كثري الصادقة وا

صاياه كثري العزل كثري التنلل بالصالة والصوم والعبادة، ولكنه كان مؤثرا لشهواته، مطيعا خل

 .(2)والوالية والتلون

* * * 
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 القاهر باهلل

  

 هـ( 311مجادى األوىل ــــ   هـ 310)شوال 

وكان رجال ربعة ليس بالطويل هو حممد بن أمحد املعتضد بن طلحة املوفق بن املتوكل، 

 .(1)وال بالقصري، أسمر معتدل اجلسم، أصهب الشعر، طويل ا نف، يف مقدم حليته طول

وأبرز ما يف تاريخ حممد هذا قبل اخلالفة أنه كان اخلليلة يف االنقالب العسكري الذي تم 

( والذي فشل لعدم اتلا  قادة االنقالب فيام بينهم وتوزع أهوائهم ها217عىل املقتدر )

ووجود احلرس اخلليلي خارج اخلطة، فلام فشل االنقالب وأعيد املقتدر ُعثِر عىل القاهر 

ذكر الرحم التي ايا أمري املؤمن  نليس نليس » اء متوسال إىل املقتدر يبكي ويقول:خمتبئا، فج

جرى عليك سوء مني أبدا وال وصل أحد  وحق رسول اهلل ال :فقال له املقتدر .وبينك بيني

، ثم إن املقتدر أودعه عند أمه التي أكرمته غاية اإلكرام واإلحسان، (2)«إىل مكروهك وأنا حي

 إليه اجلواري وترفق به.وكانت هتدي 

*** 

كان مؤنس قائد اجليش أشد ا مراء فزعا من قتل املقتدر، ذلك أن عمال كهذا من شأنه 

أن هييج الناس وأهل بيت اخلالفة، كام أن مؤنس صاحب طبع كريم وشهامة ورجولة تبدت 

سارعة بإرسال يف الكثري من مواقله وتار ه لعل أمهها محايته للمقتدر يف االنقالب ا ول وامل

فرقة حتمي قرص اخلليلة وأهله من النهب والقتل، وبمثل هذه الطباع كانت له املحبة اهلائلة يف 

ر مؤنس يف أن جيعل اخلليلة أبو العباس بن  قلوب القادة واجلنود العباسي ، لكل هذا فكَّ

ن نلوذ وكلمة املقتدر ليهدئ كل اجلبهات الثائرة من مقتل املقتدر، ال سيام أمه بام هلا م

مسموعة وإخوته وغلامن أبيه، كام أن مؤنس ممن ربَّى أبا العباس فهو يعرف فيه العقل والكرم 
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والوفاء، وأهم من هذا أنه بام سبق من هذه العالقة لن يلكر يف عقاهبم أو االنتقام منهم عىل 

 .(1)ما ُفِعل بأبيه، وهبذا ينجون وتنجو الدولة من رصاع حول الثأر للمقتدر

إسحا  بن وكان أشدهم يف هذا ا مري إال أن ا مراء مل يوافقوه عىل هذه اللكرة مطلقا، 

بعد الكد والتعب اسرتحنا من خليلة له أم وخالة وخدم الذي قال: إسامعيل النوبختي 

واقرتح  ،«ر نلسه ويدبرنابِ دَ واهلل ال نرىض إال برجل كامل يُ  ؟!!يدبرونه فنعود إىل تلك احلال

تي حممدا أخي املقتدر، فعارضه مؤنس بالقول: إنني عارف برشه وسوء نيته، وتردد النوبخ

القول بينهام وكان كالم النوبختي أكثر إقناعا لألمراء الذين ملوا من خليلة كاملقتدر تسيطر 

هو كهل وال أم له ونرجو أن » :عليه النساء وال يكون له هيبة وكلمة مسموعة، فقالوا ملؤنس

( عىل كره ها222شوال  22فاستقروا عىل حممد أخي املقتدر، فبايعوه ) ،«نا معهتستقيم أمور

من مؤنس، وملا بايعوه أخذ مؤنس منه ا يامن والعهود با مان لنلسه ومن معه من ا مراء 

 -الذي تلقب بالقاهر–، فأجاهبم حممد قير لبُ عيل بن ابنه ق وير لَ الذين حاربوا املقتدر كا مري بُ 

يل بن بليق حاجبا له، واختذ الوزير السابق أبا عيل بن مقلة، وهو من رجال بل واختذ ع

  .(2)مؤنس، وزيرا له، فاستقر هبذا أمر تنصيب اخلليلة

 مالمح شخصية القاهر

كان القاهر من الشخصيات اخلبيثة التي تنطوي عىل الرش واخلسة، وظهر منه منذ بداية 

بطولة وال رأي بل إن اخلالفة أتت إليه عىل يد  خالفته ما يدل عىل هذا، وهو مل يكن صاحب

ا مراء ا تراك يف املرت ، ح  االنقالب اللاشل، وهذه املرة بعد أن ُقتِل املقتدر، وهو مل يكن 

( ها217عىل قدر املسؤولية ومل يكن شجاعا يف حتمل تبعات اختياره ح  جاء باالنقالب )

يه املقتدر الذي كان كريم النلس سمحا فعلا بل ح  فشل االنقالب ظل يبكي ويتوسل  خ

 عنه، بل وتكللت أم املقتدر برعايته وإكرامه!

ويا ليته تذكر هذا اللضل من أخيه وأم أخيه، بل عىل العكس، ما إن استقر يف اخلالفة 

 حتى بدأ يف رد مجيل املقتدر أبشع ما يكون الرد.
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ا عام متلك من ا موال، فاعرتفت له كان أول ما فعله القاهر أن أحُض أم املقتدر وسأهل

–بام متلك من املصا، والثياب فبدأ يف تعذيبها لتعرتف بكل أمالكها، فُضهبا رضبا شديدا 
وكانت يف ذلك الوقت مريضة، وقد زاد عليها املرض بعدما علمت بمقتل ابنها وكيف بقي 

يف مواضع العلة  ثم أخذ يف رضهبا -رصيعا عريانا مكشوف العورة حتى أرضبت عن الطعام

زيادة يف اإلهانة والتعذيب، وأمر بتعليقها من قدميها ورضهبا  وقات طويلة حتى ُيروى أهنا 

ربام كانت تبول فينزل البول عىل وجهها، وما زال يف هذا حتى استصلى منها مجيع ما كانت 

ان مشهدها يف متلك وأجربها عىل بيعه بل وباع حتى ما أوقلته من ا مالك يف وجوه اخلري، فك

بكى الشهود وتلكروا كيف يتقلب الزمان بأهله، وتنقل احلدثان » آخر عمرها حمزنا حتى لقد

وأن الدنيا دار بالء ال يلي مرجوها بمخوفها، وال يسلم طلوعها من كسوفها، من ركن إليها 

 !(1)ثم ما لبثت قليال بعد هذا حتى ماتت ،«أحرقته بنارها

 حساهنا عليه يف حلظة كان جزاؤه فيها القتل!!فكان هذا جزاء معروفها وإ

عىل أن أم املقتدر وإن بكى هلا الشهود فينبغي عىل كاتب التاريخ أن يتذكر أيضا أهنا 

كانت من أسباب ضعف اخلالفة واهنيارها أيام ولدها، وأن هذا الضعف هو ما أودى بحياة 

القرامطة، وقد بكى هلذه الدماء  عرشات اآلالف يف كثري من املعارك اللاشلة، ال سيام معارك

مئات اآلالف من الناس الذين قتل أهلهم وانتهكت حرماهتم وفقدوا أغىل ما يملكون دون 

أن يرصد املؤرخون بكاءهم ودموعهم.. سيبقى اجلزاء ا وىف يف اآلخرة عند اهلل تبارك 

ينسى كيف قلبوا وتعاىل، ولكن ال يسع املنصف أن يتذكر كيف انقلب احلال باملقتدر وأمه و

 هم بسياستهم أحوال املالي !

 نعود إىل القاهر..

صادر القاهر مجيع أموال املقتدر وحاشيته وأصحابه، واستمر يف تعقب أوالده 

ومطاردهتم والقبض عليهم حتى ظلر بخمسة منهم يف الشهور ا وىل حلكمه )حتى هناية 

، وظل يتعقب اهلارب  من (2)كهم( فألزمهم بامل كثري فاجتهدوا حتى دفعوه له فرتها222

رجال املقتدر كابنه عبد الواحد وهارون بن غريب وحممد بن ياقوت ومللح ومرسور اخلادم 
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 .(1)وغريهم وكانوا قد هربوا وطوردوا بجيش يقوده بليق حتى استسلموا مقابل ا مان

ملغا  وأمر ومن أقبح ما ورد عن القاهر أنه أظهر النسك والورع وأمر بإبطال اخلمر وا

ببيع اجلواري املغنيات يف ا سوا  عىل أهنن ال يعرفن الغناء، ونلي مجاعة من املشهورين هبذا 

إىل الكوفة والبرصة، وكل هذا إنام كان  نه حيب اخلمر والغناء ويريد أن يشرتي اجلواري 

نعوذ » ثري:، حتى قال ابن ا (2)ه هبنياملغنيات بأرخص ا ثامن، وأرسل إىل ا سوا  من يأت

 .(3)«باهلل من هذه ا خال  التي ال يرضاها عامة الناس

 عهد مصائر الرجال

عدومها القديم، وأحد أهم –شك مؤنس ومعه الوزير ابن مقلة يف أن حممد بن ياقوت 

يتواصل رسا مع القاهر ويتقرب إليه عرب عيسى طبيب  -أسباب الشقا  ب  مؤنس واملقتدر

عىل اخلشية من أن يكون القاهر يدبر  -ع احلاجب عيل بن بليق وأبيهم–القاهر، فحملهام هذا 

 مر فيه هالكهم، وما زالوا يرتصدون ا مر حتى استوثقوا منه، فسارع مؤنس بنلي عيسى 

الطبيب إىل املوصل، وأخذ عيل بن بليق فرقة من اجلند وهاجم هبا دار حممد بن ياقوت فوجده 

به واملقرب  إليه، وعهد عيل بن بليق بحراسة دار قد اختلى فصادر وهنب أموال أصحا

اخلالفة إىل صاحب الرشطة أمحد بن زيرك وأمره أال يدخل أحد إىل القاهر إال بعد تلتيش 

دقيق، حتى النساء املنتقبات، فإن وجد رسالة بعث هبا إىل مؤنس قبل أن تصل إىل القاهر، 

إىل قرصه، وكان من بينهم أم املقتدر فنجت  ونقل عيل بن بليق كافة املحبوس  يف دار اخلالفة

هبذا من الضيق واحلبس حيث أكرمها عيل بن بليق حتى ماتت بعد ذلك بأيام، وهبذا أصبح 

 القاهر سجينا يف دار اخلالفة!

عىل أن القاهر مل يسكت ومل يستسلم، وإن بدا يف ظاهر ا مر طائعا مستسلام هلذه 

أطراف: القائد العسكري طريف السبكري والذي هو اإلهانات، بل تواصل رسا مع ثالثة 

عىل خالف كبري مع مؤنس ومع عيل بن بليق احلاجب فوعده القاهر بقيادة اجليش، وقادة 
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ح  كان يف املوصل –الذين يسخطون عىل مؤنس إذ كان قد وعدهم  (1)اجلنود الساجية

ه يلي هلم بالوعود، وحممد بمزايا وعطاءات مل يوف هبا فوعدهم القاهر بأن -ملارقا للمقتدر

بن القاسم بن عبيد اهلل الذي هو من رجال الوزير ابن مقلة فأغراه القاهر بمنصب الوزارة ا

 لينقل له ا خبار!

وترسب ما يلعل القاهر إىل معسكر مؤنس وابن مقلة وبليق وابنه، فعزموا عىل خلعه من 

وه خليلة، ثم ترسب هذا أيضا إىل اخلالفة كلية، وتواصلوا مع أيب أمحد بن املكتلي لينصب

معسكر القاهر وطريف السبكري وجنود الساجية، فكان معسكر اخلليلة أرسع حركة، فلم 

يلبث أن ُقبِض عىل احلاجب عيل بن بليق وأبيه وأمحد بن زيرك صاحب الرشطة، ثم عزل 

وىل القاهر مؤنسا عن قيادة اجليش ومنصب أمري ا مراء وواله طريف السبكري الذي ت

 القبض عىل مؤنس وحبسه! وهرب الوزير ابن مقلة فاختلى!

وما هي إال أيام حتى قتل القاهر عيل بن بليق ذبحا ثم أخذ رأسه فألقاها  بيه بليق 

املحبوس أيضا ثم ذبحه هو اآلخر وأخذ الرأس  إىل مؤنس ثم قتله كذلك، وأمر بإحرا  دار 

ؤوسهم يف بغداد، وأن ينادى: من آوى أحدا من الوزير ابن مقلة وهنبها، وأمر بأن يطاف بر

 املختل  ُأبِيح ماله وُهِدم داره، وأرص عىل تعقب أمحد بن املكتلي حتى ظلر به فقتله.

 مؤنس.. البطل الكبري

ُقتِل مؤنس وهو يف التسع  من عمره، بعد ست  سنة من محل السالح والقتال واملعارك 

 واالشتباك يف ساحة السياسة!

اهد مؤنس يف سائر امليادين؛ قاتل الروم يف الثغور، وقاتل القرامطة يف العرا ، ولقد ج

وقاتل العبيدي  )اللاطمي ( يف مرص، وقاتل ا مراء املتمردين عىل اخلالفة كابن أيب الساج 

يف الري، وسجل عىل تلك اجلبهات ا ربع أثرا واضحا ُ لد سريته، فهو يف جبهة الروم كان 

العسكري  أثرا يف إيقاع اهلزائم بالروم وهو من تعده اخلالفة ملواجهة امللامت أو  أكثر القادة

ح  هيامجها الروم فرتيد الرد عىل محالهتم وتأديبهم، وهو الذي استطاع بجهاده إيقاف 
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ر هذا لعدة عقود فلم حيدث أن تبدل  الزحف العبيدي )اللاطمي( من امتالك مرص وأخَّ

وجاء للعبيدي  خليلة مل  ،تبدلت ا حوال يف بغداد إىل ا ضعف املوقف يف مرص إال ح 

يذ  طعم اهلزائم التي ذاقها الذين من قبله فمنعتهم من التلكري يف حكم مرص، وحتى 

أضعف جبهاته أثرا: وهي جبهة القرامطة نجد أن مؤنسا كان أفضل من قاتل القرامطة أو 

 تصدى هلم.

فارسا شجاعا سائسا ذا السبيل، فقالوا: كان وقد أفاض املؤرخون يف مدحه عىل ه

يف علّو  (3)مقداما فاتكا مهيبا، وكان كل ما له، (2) شجاعا منصوراام  ظَّ عَ مُ  ، وأمريا(1)داهية

 .(4)ورفعة

وأما تدخله يف السياسة فهو أمر معقد ومركب، وهو ما أساء إىل صورته التار ية التي 

 لوال هذا التدخل لكانت نقية صافية: 

الصة التجربة اإلنسانية عرب التاريخ أن دخول العسكري  إىل ساحة السياسة يلسدهم خ

ويلسد احلكم معهم ويؤسس الهنيار الدولة التي تعيش حتتهم وقتا يف االستبداد الذي يلد 

اللساد وحيطم مقاومة ا مة، هذا الوقت يطول أو يقرص لكن هنايته هو وقوع البالد حتت 

يكون اللساد قد قىض عىل قوة العسكر احلكام فتهزمهم دولة جديدة  احتالل غريب بعد أن

 ناشئة!

وقد كان عهد املقتدر هو آخر أيام الرصاع ب  املدني  والعسكري  يف بالط اخلالفة، فام 

يزال الوزراء حياولون احللاظ عىل سلطاهنم أمام العسكر حتى ذلك الوقت، ثم سيأيت يف قادم 

ثم « أمري ا مراء» عسكر وسيطرهتم عىل كل مقاليد ا مور عرب منصبا يام زمن انتصار ال

ال يلبثون أن يتنازعوا حتى يأيت البوهييون من املرش  فيحتلون بغداد، ويبدءون فها عرصا 

 جديدا!

وال يمكن أن ُيعلى مؤنس من دوره ومسؤوليته يف هذا التطور من بعد ما عادت ا مور 
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عسكري  ا تراك إىل نصاهبا منذ عهد املعتمد، وهذا برغم أنه كان وال (1)ب  اخلللاء املدني 

آخر العسكري  الذين يلهمون معنى الرشعية وأمهية اخلالفة ومل جيرؤ عىل التلكري يف قتل 

 اخلليلة، بينام سيكون هذا سهال ميسورا ملن بعده!

واضطراب  ثمة رأي آخر يقول بأنه كان مضطرا إىل هذا التدخل يف ظل ضعف اخلليلة

قراراته وسيطرة النساء واجلواري عليه، هذا إىل جانب غريزة اإلنسان يف السلطان والنلوذ 

 وسعة اجلاه، وهو ال شك رأي وجيه، وهو أثر من آثار ضعف املقتدر وعدم أهليته للخالفة!

 مل يبلغ أحد من اخلدام منزلته إال» ولئن كان هذا التدخل والنلوذ قد أعطاه من املكانة ما

ن، وإال أنه دفع يف النهاية ذلك الثمن الذي يدفعه امللوك ال املجاهد، (2)«كافور صاحب مرص

ثمن السياسة التي تتقلب بصاحبها من السجن إىل العرش، ومن العرش إىل القرب! وال يرى 

الناس يف وجوده محاية وصيانة بل يرونه أحد صناع السياسة، كام أن خسارته ال تبكي هلا 

 ام تبكي عىل املجاهدين بل حُيسب عىل أنه تغري يف خريطة القوى احلاكمة!العيون ك

 مصري القاهر

شعر القاهر باالنتصار وزوال اخلطر فظهر منه أرشس وأسوأ ما فيه، فانقلب عىل الذين 

الذي كان صاحب الرأي بتوليته –استعان هبم وساعدوه، وأوهلم ا مري إسحا  النوبختي 

ومعه ا مري أبو الرسايا بن محدان، وذلك  هنام قبل اخلالفة زادا  -قتدرخليلة بدال من ابن امل

يف سعر جاريت  أرادمها لنلسه، فدعامها ملجلس سمر وكان قد حلر هلام فألقامها فيه ودفنهام 

بال تردد وال رمحة، ثم جاء دور الوزير أيب جعلر القاسم بن حممد الذي كان يأتيه بنبأ القوم 

ن مقلة، فام لبث يف منصب الوزارة إال ثالثة أشهر حتى أمر القاهر بالقبض ح  كان مع اب

عليه وعىل نسائه وأوالده وأخيه، وكان يف ذلك الوقت مريضا بالقولون، فظل يف احلبس 

ثامنية عرش يوما حتى مات، ورأى القوم من القاهر ما جعل الذين ساعدوه يندمون عىل ما 

                                                 
ملد  هو ا صل فيهم، برغم كون املوفق ثم املعتضد خللاء ذوي باع كبري يف العسكرية إال أن اجلانب ا (1)

خالفتهم وكوهنم من بني العباس وليست ما كسبوه باحلرب والسالح، ويكلي  ؛وهو مصدر رشعيتهم

للداللة عىل هذا أن اخلليلة املعتمد عىل اهلل رغم انزوائه يف قرصه وانعدم أثره يف احلياة إال أن حماولته 

خطرية لوال أن انتبه املوفق وأعاده إىل بغداد،  اخلروج إىل مرص حيث ابن طولون كانت ترتتب عليها آثار

 ّمل فيها إلدراك معنى الرشعية يف ذلك الوقت.افهذه حادثة ينبغي أن ُيتَ 
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اجلنود الساجية واحلرس اخلليلي من احلجرية، ولكن بعد فعلوا بام فيهم طريف السبكري و

 .(1)فوات الوقت

ثم جاء دور طريف السبكري الذي قاد االنقالب عىل مؤنس، وكان اخلالف بينه وب  

القاهر قد ابتدأ منذ أن خان القاهر وعده لطريف بأال ُيقتل مؤنس أو يمس بسوء، وقد 

رأى رد فعله ح  أتاه بخرب القبض عىل اكتشف طريف أنه أمام شخصية رشسة منذ أن 

ملا أعلمت القاهر بمجيء مؤنس ارتعد وتغريت أحواله وزحف من صدر » :مؤنس، يقول

نني الحق بالقوم أفراشه فخلته أن أكلمه يف معناه وعلمت أنني قد أخطات وندمت وتيقنت 

كان أمر اهلل قدام واجلهل وعن قريب وذكرت قول مؤنس فيه إنه يعرفه باهلوج والرش واإل

. ومل يطل انتظار طريف فقد كان هو التايل بعد الوزير أيب جعلر بن القاسم، (2)«قدرا مقدورا

 فقبض عليه القاهر وحبسه، وعندئذ مل يشك طريف يف أن مصريه القتل كالذين سبقوه.

وكان القاهر دائام حيمل حربة يف يده، ومن كثرة ما سلك من الدماء قيل بأنه ال يضع 

احلربة إال وقد قتل هبا، ولوال أن سالمة الطولو  حاجبه كان حصيلا  هلك القاهر هذه 

 كثريا من الناس!

مل يبق للقاهر حليف بعدما عادى كل هؤالء، فسعى كل من كان له ثأر يف التدبري عليه 

 خللعه من اخلالفة، فاجتمعت كلمة املتلرق  لتتحد ضد القاهر عىل هذا النحو:

 بن مقلة منذ أن اختلى لدى القبض عىل مؤنس وهو يسعى يف خلع الوزير أبو عيل

ال سيام اللر  التي ساعدت املقتدر كالساجية  –ر، ويتواصل مع العسكري  واجلنود هالقا

ويغرهيم بالقاهر وحيرضهم عليه ويوحي هلم أنه سينتقم منهم بعد ح  وأن هذه  -واحلجرية

الفة إنام للقادة وا مراء منهم، وكان ابن مقلة يدبر هلذا السجون التي يبنيها القاهر يف دار اخل

عرب أطراف عديدة حتى أنه استعان باملنجم  يف خطته الستاملة زعيم الساجية القائد سيام، 

 ن كاتب احلاجب املقتول عيل بن بليق.ووكان معه يف كل هذا ومعه احلسن بن هار

يف التنافر والتباعد بينهم وبينه، فنقضه وكانت أفعال القاهر تؤكد كالم ابن مقلة وتزيد 
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ا مان ملؤنس، ثم حبسه الوزير أيب جعلر، وقتله لألمراء النوبختي وأيب الرسايا، ثم حبسه 

لطريف السبكري الذي كان رجله ا ول يف التخلص من االنقالب عليه، وما ظهر من 

 ع من املتوقع.القاهر من قسوة ورشاسة واستعالء.. كل هذا دفع باخلطة قدما وأرس

(، ها222مجادى ا وىل  6اجتمع الساجية واحلجرية حتت غطاء عرس أحد أمرائهم )

واتلقوا عىل اخلروج وخلعه يف تلك الليلة لئال تترسب ا خبار، وعىل رغم أن أنباء االجتامع 

ترسبت باللعل إىل سالمة حاجب القاهر وحاول توصيلها إليه إال أن القاهر كان خممورا يف 

ر إال واجلنود داخل القرص، وقد هه الليلة فلم ُيمكن حتذيره، وباللعل، مل يستلق القاهذ

 !(1)أحاطوا به وانتهت فرصه يف النجاة

ومثلام ارتكب القاهر اللظائع وظهر منه الرش كان هو عربة يف ذاته، فقد توصل اجلنود 

ى يف النار، فصار إىل فكرة يعذبونه هبا وحيرمونه من اخلالفة أيضا، لقد فقأوا عيني ه بمسامر حُمرم 

أعمى، فانقطع أمله يف اخلالفة، ثم حبسوه يف زنزانة طريف السبكري، وبقي حتى آخر عمره 

 ذليال، ساعة حمبوسا وساعة يطلقونه، حتى افتقر، وصار يسأل الناس يف اجلامع ويقول:

 (.ها221) ! وظل هكذا نحو عرشين سنة حتى مات«تصدقوا عىل من كان أمري املؤمن »

وكان ب  تعذيبه  م املقتدر هذا التعذيب البشع املنايف للرشف وا خال  وب  العربة به 

 عام واحد، وسبحان من ال ينسى! وما أقل من يتذكر ويعترب!!

ل العيون، وكم سيكتوي هبا  وظهرت هبذا طريقة جديدة يف التخلص من اخلللاء.. َسمر

 آخرون من بعده!

 املشرق ظهور البويهيني يف

بخالف ما جرى يف بغداد، كان أهم حدث يف عهد القاهر هو ظهور البوهيي  يف 

املرش ، وهم القوم الذين سيكون هلم مع اخلالفة أيام طويلة وقصة مريرة.. وتلك كانت 

 القصة:

انتهى عهد املقتدر وقد صار مرداويج بن زيار الرجل القوي يف املرش  من بعد ما انتهت 

، وظل مرداويج يتوسع حتى استوىل عىل مناطق يف فارس وتوغل إىل أرض دولة الزيدي 
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العرا  ومل يرجع إال ح  أعطاه املقتدر الوالية عىل ما حتت يده من املناطق. وكانت الدولة 

الزيدية قد انتهت ومل يبق من فلوهلا إال قائدها العسكري ماكان بن كايل الذي صار يعمل يف 

امانيون بدورهم مل يعودوا يستطيعون أن حيكموا خراسان كام كانوا طاعة الساماني ، والس

من قبل يف عهد إسامعيل الساما  أو ابنه أمحد، فالنزاع قائم بينهم وب  الزيدي  ثم بينهم 

وب  القادة الطموح  أمثال أسلار بن شريويه ثم مرداويج بن زيار اآلن، لكنهم ما زالوا 

 ء النهر!ا قوياء سادة بالد ما ورا

السامانيون باعتبارهم أصحاب الوالية الرشعية عىل خراسان بقرار اخلالفة العباسية ال 

يسمحون  حد بالتمرد عليهم علنا رصاحة ولكنهم ال يستطيعون تلريغ جيوشهم ملواجهة 

ن واضطرابات خراسان فحسب فإن لدهيم ملكا كبريا فيام وراء النهر، وهؤالء القادة الطموح

ن مواجهة الساماني  ا قوياء أمر ال تؤمن عاقبته، فالطرفان يستقران يف هناية ا مر يعلمون أ

 عىل طاعة اسمية للساماني .

( فتحرك إليها ها221حاول مرداويج بن زيار أن يستويل عىل جرجان، وسار إليها )

الساما  ا مري الساما  نرص بن أمحد، وكان يف نيسابور يف ذلك الوقت، لكن وزير ا مري 

ره  أرسل إىل مرداويج حيذره أال يقدم عىل خماطرة حرب الساماني  وهو يعلم قوهتم، وَذكَّ

بمصري عمرو بن الليث الذي انتهى ملكه ح  أقبل عىل هذه املغامرة، ونصحه بأن يرجع عن 

جرجان وأن يعلن الطاعة للساماني  ويؤدي مبلغا سنويا عن والية الري، فوقعت هذه 

 موقعها يف نلس مرداويج، فامتثل للنصيحة. الرسالة

عىل أن احلدث ا هم يف تلك اللرتة كان يتم يف مشهد بعيد، لقد كان رجال القائد 

الزيدي ماكان بن كايل الذي دالت ا يام عليه وذهبت دولته مع الزيدي  وانتهى جمده، 

ا  عليهم كام يف السابق، حبون من جيشه بعد أن مل يعد قادرا عىل اإلنلسينسلون من حوله وين

كام أن اجلنود بطبيعتهم لن يظلوا إىل جانب الضعيف الذي انتهت دولته، فانحاز كثري من 

اجلنود إىل القادة اجلدد الذين ظهروا عىل الساحة أمثال ليىل بن النعامن وأسلار بن شريويه 

من الديلم أبناء رجل إخوة  ةومرداويج بن زيار، ومن هؤالء الذين انحازوا إىل مرداويج ثالث

 يدعى أبو شجاع بويه، هم: عيل واحلسن وأمحد.
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من ينسبهم إىل يزدجرد آخر ملوك اللرس ويقول بأن نسبتهم إىل الديلم  (1)من املؤرخ 

إنام  هنم سكنوا هذه املنطقة طويال، ومنهم من يرى هذا ادعاء  زعموه، وليس هذا موضع 

أهنم أبناء صياد فقري توفيت زوجته وتركتهم له فعانى حتقيق ا نساب، عىل أن املتلق عليه 

 .(2)معهم حتى كربوا

وصل اإلخوة القادة الثالثة إىل مرداويج الذي حيتاج بطبيعة احلال إىل كل قوة إضافية يف 

بعد التمك  لنلسه يف فارس وطربستان  -مرشوع هدم اخلالفة ذاهتا–إطار مرشوعه الكبري 

لة جديدة يف ظل مرداويج الذي قلد كل واحد منهام ناحية وخراسان، وبدأ الثالثة رح

 يتوالها، فكان من نصيب عيل بن بويه والية الكرج.

كان عيل بن بويه أشجع إخوته وأكثرهم كرما وسامحة واصطناعا للرجال وتأليلا 

للقلوب، فكان أرسعهم إىل البزو، والظهور، وقد ساعده هذا عىل التمك  لنلسه يف الكرج 

ساسها بخري سياسة حتى أحبه الناس وتعلقوا به إىل احلد الذي خيش فيه مرداويج من التي 

نلوذه وقوته، فحاول إغراء بعض القادة يف أنحاء الكرج ووصلهم با موال، لكن عيل بن 

بويه كان يقظا فام زال يتواصل معهم ويسحرهم با موال التي أغدقها عليهم فإذا هبم 

رجاله مما زاد يف خشية مرداويج وندمه، وقد كان عيل ينلق كثريا  ينحازون إليه ويصبحون من

من ا موال حتى فاضت الكتب بروايات عجيبة عن كنوز كثرية وجدها وأموال كثرية وقعت 

من حيث ال يدبر، وهي روايات ال تسلم من مبالغات،  -يف املدن التي يستويل عليها–يف يديه 

  صناعة الرجال وصناعة دولة له عىل خري ما يكون.لكن املؤكد أن عليا استعمل املال يف

ثم دخل الرصاع مرحلة العلن ب  مرداويج وعيل بن بويه، حاول مرداويج خمادعة عيل 

الذي حيكم أصلهان من  (3)لكنه كان بصريا، وسارع عيل بأن تواصل مع املظلر بن ياقوت

                                                 
( وابن كثري )البداية 7/22، وإىل قوله هذا يميل ابن ا ثري )الكامل 1/272ابن ماكوال: اإلكامل  (1)

 (. 11/117والنهاية 

 .7/22ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

رشطة املقتدر ثم رجل القاهر الذي هرب من بغداد ح   وهو أخو حممد بن ياقوت الذي كان صاحب (2)

طارده مؤنس وبليق وعيل بن بليق الهتامه بأنه كان يدبر مع القاهر عليهم. ومها ابنا ياقوت الذي كان من 

 رجال اخلالفة وكان يتوىل أجزاء يف فارس.
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ري إىل بغداد، فكان الرفض من قبل اخلالفة يرجوه أن يكون من رجاله ورجال اخلالفة وأن يس

هياجم أصلهان، وجرت حرب بينه  -نحو تسعامئة فارس–نصيبه، فانطلق بجيشه القليل 

فانترص عليهم، وحاز أصلهان، وكان  -البالغ عرشة آالف فارس–وب  جيش ابن ياقوت 

 نرصا كبريا طار صيته يف فارس ووصل إىل اخلالفة يف بغداد!

من نرص كهذا كان مرداويج الذي يتهدد تلرده يف فارس،  وال ريب أن أشد املنزعج 

من ناحية ظهور متمرد آخر جديد لكنه جيد من ناحية ظهور  يئوأما بالنسبة للخالفة فهو س

 منافس ملرداويج وقائد قوي يطلب الدخول يف طاعة اخلالفة.

أرجان  أعد مرداويج جيشا ملحاربة عيل بن بويه، وانتبه عيل فرتك أصلهان واجته نحو

(، فحينئذ أرسل القاهر إىل مرداويج أن يسلمها إىل ابن ها221ذي احلجة واستوىل عليها )

ياقوت، واستجاب مرداويج وأغلب الظن أنه استجاب ليبقي عىل الود مع اخلالفة وليقطع 

طريق اتصاهلا بعيل بن بويه، عىل أن ا مر مل يكتمل، إذ ُخلِع القاهر، واضطرب حال اخلالفة 

يوما بال أمري فعندئذ أرسل مرداويج  11ر حممد بن ياقوت عن استالمها وظلت املدينة وتأخ

أخاه وشمكري نائبا عليها، ثم بدأ مرداويج يف التحالف مع ياقوت )والد حممد القائد املهزوم، 

 وأحد رجال اخلالفة، والوايل عىل شرياز( ضد هذا اخلطر اجلديد.

ا يف االستيالء عىل شرياز التي يغريه هبا زعامؤها ومن ناحيته كان عيل بن بويه مرتدد

ن ويستدعونه ويسهلون له ا مر  ن الناس هناك قد كرهوا واليهم ياقوت من جراء واملحلي

كثرة الُضائب وظلمهم للناس ثم ضعلهم عن مواجهة ا عداء، ثم استمع إىل النصيحة 

انتظاره موفرا لوقت اجتامع ( خشية أن يكون ها221وسار إىل النوبندجان )ربيع اآلخر 

أعدائه الثالثة معا: مرداويج وياقوت وحممد بن ياقوت، فاستوىل عليها بعد حرب مع فرقة 

من جيش ياقوت، وأرسل أخاه احلس  فاستوىل عىل كازرون وغريها من ا نحاء يف فارس 

مجادى بعد حرب مع فرقة أخرى، ثم التقى باجليش الرئييس ملحمد بن ياقوت عند شرياز )

( فوقعت حرب كبرية انترص فيها عيل بن بويه عىل ياقوت الذي مل يكن يظن ها222اآلخرة 

أنه سيهزم بل وأتى معه بأغالل وقيود لريبط هبا ا رسى ويطوف هبم يف البالد، فلام انترص 

عيل بن بويه أحسن إىل ا رسى وأكرمهم وأطلقهم بغري فداء، ونزل مدينة شرياز فساسها 
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والعدل ورتب فرقة عسكرية حتمي املدينة من النهب الذي يكون يف فرتات بالصالح 

االضطراب، وكان من كامل حظه السعيد أن ظلر عن غري تدبري بأموال كثرية مكنوزة لياقوت 

وقد  -املولع  با رزا  والعطايا-فزاد هذا يف متكن دولته وتغطية نلقات جنوده الدياملة 

 ا خ الثالث أمحد بن بويه فقد أبىل فيها بالء حسنا. أسلرت هذه املعركة عن بطولة

بأنه يدخل يف  -إذ كان القاهر قد ُخلِع–عندئذ كتب عيل بن بويه إىل اخلليلة الرايض باهلل 

طاعة اخلالفة ويبذل مليون درهم كل سنة عن ا رض التي يملكها، فاستجيب له وأرسلت 

 ىل الوالية ثم مل يبذل املال!اخلالفة إليه بقرار التولية واخلَُلع، فحصل ع

 وهكذا تكون اخلالفة الضعيلة أمرا ُمهان ا ُيتالعب به!

 

* * * 
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 الراضي باهلل

  

 هـ(316ربيع أول سنة  ـــ هـ 311)مجادى األوىل  

، وقد توىل اخلالفة أمحد املقتدر بن أبى أمحد املوفق طلحة بن املتوكل أبو العباسوهو 

رجب )وأمه أم ولد رومية تسمى ظلوم، كان مولده من عمره،  وهو يف اخلامسة والعرشين

أسود الشعر سبطه، قصري القامة،  ،رقيق السمرة ذري اللونوكان أسمر  ،ها(217سنة 

حمبا ، كان فصيحا بليغا كريام جواداونحيف اجلسم، يف وجهه طول، ويف مقدم حليته متام، 

 .(1)لألدب، حسن الشعر

* * * 

لسجن إىل القرص، ومن الزنزانة إىل كريس اخلالفة، وكم يف ا يام خرج أبو العباس من ا

 من عظات وعرب..

وكان الرايض من خيار اخلللاء إال أنه كان أضعف من أن يغري حال اخلالفة تغيريا 

 مؤثرا! فكان النلوذ واحلكم عىل احلقيقة للعسكر ا تراك، حتى لريى بعض املؤرخ  أنه

 .(2)«لطة والعظمة التي كانت قد بقيت للخللاءبمبايعته تالشت بقايا الس»

ما إن توىل الرايض اخلالفة حتى أتى بالوزير الصالح عيل بن عيسى وأخيه عبد الرمحن 

واستشارمها يف ا مر، وأراد أن يكون عيل بن عيسى وزيره إال أن ا خري اعتذر ملا بلغه من 

وزير الذي كان من رجال مؤنس ويف ال–الكرب والضعف، وأشار بأن يتوىل الوزارة ابن مقلة 

واتلق  -حزبه ثم اختلى ح  أوقع القاهر هبم، وظل  طط ضد اخلليلة حتى نجح مسعاه

قائد االنقالب الناجح عىل القاهر بأثر ختطيط ابن مقلة –رأي عيل هذا مع رأي القائد سيام 

ن ابن مقلة ما الذي قال بأن الظروف ال حتتمل رجال يف أخال  عيل بن عيسى، وقد ظهر م

                                                 
 .2/142اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد ، و227املسعودي: التنبيه واإلرشاف ص (1)

 .264سيد أمري عيل: خمترص تاريخ العرب ص (2)
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يدل عىل توبته واعتدال سريته بعد أيام املحنة، فقد أحسن إىل من أساء إليهم وذكر أنه عاهد 

 .(1)اهلل يف أيام املحنة أن يرد احلقو  ويسري يف الناس سرية صاحلة

ويبدو أن سياسة ذلك الوقت سواء من اخلليلة أو ابن مقلة سعت لتهدئة مجيع ا طراف 

يف اإلرشاف عىل أعامل املوصل  -الوزير السابق–ستعان ابن مقلة باخلصيبي وإرضائهم، فقد ا

وما واالها وثغور اجلزيرة اللراتية وثغور الشام وأجناده وديار مرص، كام أن اخلليلة َوىلَّ حممد 

منصب حاجب اخلليلة وقيادة اجليش، وقد توسع  -عدو ابن مقلة فيام مىض–بن ياقوت ا

ى غلب عىل أعامل الوزير وأمر بأال ينلذ أمر إال إن كان عليه توقيعه نلوذ حممد بن ياقوت حت

هو، عىل أن الوزير ابن مقلة صرب عىل هذا ومل يدخل معه يف رصاع، ال سيام وقد جاءت أزمة 

 جديدة غري متوقعة.. لقد مترد هارون بن غريب!

ماه الكوفة هارون بن غريب خال املقتدر قرر أنه ا حق باخلالفة، وكان واليا عىل 

وماسبذان والدينور وغريها فجمع أتباعه وجنوده وسار نحو بغداد، وراسل القادة 

العسكري  حياول استاملتهم إليه ويعدهم الزيادة يف ا رزا  والعطايا، فنزل هذا اهلم اجلديد 

قادة جند اخلالفة من الساجية واحلجرية، وحاولوا اسرتضاءه  بابن ياقوت وابن مقلة ومعهام

والية طريق خراسان، فرفض، وتقدم يف البالد، وكان يستويل عىل ا موال ليتقوى هبا ب

 فزادت قوته ولكن كرهه الناس.

 24مل يكن بد إال باملواجهة، فخرج حممد بن ياقوت قائدا عىل جيوش بغداد والتقوا )

بن  ( فانترص هارون يف اجلولة ا وىل نرصا كبريا حتى اضطر حممدها222مجادى اآلخرة 

ياقوت إىل قطع قنطرة عىل هنر بِ  ليوقف تقدم هارون بن غريب، وبينام ا مر كذلك إذ 

حدث يشء غري متوقع، لقد سار هارون خلية وحده لتنليذ عملية خاطلة يقتل فيها حممد بن 

ياقوت أو يأرسه، فعثر به فرسه فوقع يف ساقية، وكان يتابعه واحد من غلامنه الناقم  عليه فام 

اده، إن  وقع حتى اهنال عليه رضبا ثم احتز رأسه، فاهنار جيشه وتلرقوا وُأرِس عدد من ُقوَّ

 وانتهت ا زمة التي دامهت اخلالفة يف أول أيامها عىل يد خادم واحد!

هارون بن غريب، عاد ليربز يف بالط اخلالفة؛ إذ سعى الوزير  عوبعد أن انتهى الرصاع م

                                                 
 .11، 7/12ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)
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وهو اخلبري بالتدبري، وصاحب –حممد بن ياقوت، فاستطاع  ابن مقلة يف إهناء نلوذ احلاجب

أن يستميل اخلليلة الذي أصدر قرارا بالقبض عىل  -السعي يف االنقالب الناجح عىل القاهر

–(، فأرسل أبومها ياقوت ها222مجادى ا وىل  5حممد بن ياقوت وأخيه املظلر بن ياقوت )
لة ويطلب أن يلرج عن ولديه ستعطف اخلليي -الذي كان يف ذلك الوقت واليا عىل ا هواز

حيتاجهام يف حربه مع عيل بن بويه الذي حياول االستيالء عىل ا هواز، فأجاب ابن مقلة   نه

عليه بأن هذا أمر مؤقت لتهدئة اجلنود، وأن اإلفراج عنهام قريب، وهكذا استعاد ابن مقلة 

اقوتا أبامها ظل حيقق هزائم أمام عيل بن نلوذه وصار بال منافس يف بالط اخلالفة، ال سيام أن ي

 بويه يف ا هواز حتى انتهى أمره.

 أمراء احلروب

صار ابن مقلة بال منافس يف بالط اخلليلة فقط.. بينام ظهر يف ا نحاء ا خرى رجال 

آخرون أقوياء، منهم من يتطلع إىل دور الرجل القوي ومنهم من يمثل قوة ال يمكن الغلول 

و عبد اهلل الربيدي، وحممد بن رائق، ونارص الدولة احلمدا ، وحيسن قبل عنها، وهم: أب

 االسرتسال يف قصة اخلالفة أن نتوقف معهم قليال..

كان أول ظهور  يب عبد اهلل الربيدي يف خالفة املقتدر ح  عزله الوزير الصالح عيل بن 

خوته، فلام كان منصب الوزارة مضطربا يف عهد عيسى مما كان عليه من الواليات هو وإ

( حتى دفع رشوة  ها216املقتدر سعى الربيدي يف إزالة عيل بن عيسى، وما إن عزله املقتدر )

عرشين ألف دينار للوزير اجلديد ابن مقلة حصل هبا عىل والية ا هواز فيام عدا السوس 

 أبا أيوب السمسار مرشفا عىل وجنديسابور، وكان الوزير يعلم سوء طباع الربيدي فع َّ 

ا موال فتجاوزه الربيدي ومل حيلل به، ثم ع َّ احلس  بن أمحد املاذرائي مرشفا فلم حيلل له 

الربيدي أيضا، وكان إذا حارب عدوا للخالفة استوىل عىل أمواله ومل يرسلها ومل حيلل بيشء، 

 فقد كان متهورا قليل الدين ال يلكر يف عاقبة أمر.

( أمر بالقبض عىل أيب عبد اهلل الربيدي ها212َعزل املقتدر الوزير ابن مقلة ) وملا

ر رسالة من اخلليلة فيها ا مر باإلفراج عنهم فاكتشلت وإخوته، وحاول الربيدي أن يزوِ 

حيلته، وأراد املقتدر أن يعاقبهم بام يعجزون عنه فلرض عليهم أربعامئة ألف دينار حتى 
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 سابق ظانا أنه لن يمكنهم الترصف يف هذا املبلغ، إال أهنم مجعوه.يعودوا إىل عملهم ال

فلام توىل القاهر اخلالفة كان الربيدي ممن تزعموا حركة التخلص من رجال املقتدر 

ومطاردهتم ال سيام عبد الواحد بن املقتدر، وبذل مخس  ألف دينار مساعدة معجلة مقابل أن 

وعمل بأهل البالد ما ال يعمله  ،لها وأخذ أموال التجارعسف أه» يتوىل ا هواز، وملا توالها

خوته إىل إه عن ذلك وعاد عومل يكن عنده من الدين ما يز ،اللرنج ومل يمنعه أحد عام يريد

 .(1)«أعامهلم

الوايل عىل –عبد اهلل الربيدي يعمل كاتبا لياقوت  ووعندما توىل الرايض اخلالفة كان أب

ياقوت يف ظل اضطراب حال ا هواز ب  مرداويج وياقوت  وتقلب به احلال مع -ا هواز

وعيل بن بويه كام سنب  لدى احلديث عن أحوال املرش ، ويف ظل هذا االضطراب استطاع 

( قد استوىل عليه ها222، 222الربيدي أن يكون له ثروة خاصة، إذ زعم أن خراج العام  )

يتحقق من هذا ا مر رشاه الربيدي فظل مرداويج كذبا، وملا أرسل له الوزير ابن مقلة من 

 حمتلظا بأموال العام  التي بلغت أربعة مالي  دينار.

وأخطر من الثروة اخلاصة أنه ظل  ادع ا مري ياقوت الذي كان واليا عىل فارس حتى 

انتزع منه اإلمارة واجتذب إىل نلسه اجليش الذي كان مع ياقوت فصاروا جيشا للربيدي، وما 

دعه واآلخر يصدقه حتى ضعف أمر ياقوت متاما، فلام انتبه ياقوت إىل اخلديعة زال به  

 دارت بينه وب  الربيدي حرب غري متكافئة ُقتِل فيها ياقوت.

مماليااك اخلليلااة املعتضااد، وقااد ورث عاان أبيااه قااوة الشخصااية مااع  كااان أبااوه ماان أجااّل 

هد اخلليلة املقتدر ثم توىل البرصة وواسط، وكان الشجاعة والبطولة، وكان قائد الرشطة يف ع

مرشحا للحجابة يف أول عهد الرايض باهلل لوال أن حممد بن ياقوت طلبهاا فُأجياب إىل ذلاك، 

ثم زادت قوته فجأة بام أضيف إليه من اجلنود ا تراك الذين تركوا جيش مرداويج بعد مقتلاه 

أن  غااداد ليكونااوا ماان جنااد اخلالفااة غااريوأرادوا االنحياااز إىل ب -كااام ساايأيت تلصاايل ذلااك–

فرفضوا  ،العسكر احلجرية يف بغداد ظنوا أن قدوم هؤالء إنام هو مؤامرة عليهم واستبدال هبم
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قدومهم مما اضطر الوزير ابن مقلة إىل أن يطلق هلم أمواال ويطالبهم باالعودة وال يسامح هلام 

هنا راسلهم حممد بن رائق لينحازوا بالدخول، فكان هذا مما أغضبهم إذ العودة خطر عليهم، ف

إليه ويكونوا من رجاله فقدموا عليه فأكرمهم ووسعهم، بل وطالبهم بمراسالة إخاواهنم ممان 

يريد ملارقة جيش مرداويج وأخيه وشمكري فانضاف إليه جزء آخر كبري، وصار بذلك قوة ال 

 يمكن جتاوزها.

 موال السنوية املقررة عىل واسط وبدأت بوادر االحتكاك ح  مل يرسل حممد بن رائق با

والبرصة إىل اخلالفة يف بغداد، وح  أرسل إليه الوزير ابن مقلة يطالبه بأدائها تعلل بكثرة 

اجلنود عنده وباحتياجهم هلذه ا موال، وا خطر أنه أرسل رسالة رسية إىل اخلليلة الرايض 

ن يقوم بنلقات اخلليلة وا جناد عىل يتعهد فيها بأنه إذا توىل تدبري أمر اخلالفة فهو يضمن أ

خري وجه، غري أن اخلليلة مل يرد عليها. وما نحسبه كان يستطيع أن يرد أو أن يغامر بالدخول 

 ب  ذوي النلوذ وهو يف أول عهده.

وهبذه الرسالة دخل ابن رائق عىل خط ا حداث يف بغداد وعرض نلسه كمخلص، 

ا  أزمة مالية كبرية بام منعه الوالة من ا موال كعيل ذلك أن اخلالفة يف ذلك الوقت كانت تع

بن بويه والربيدي وابن رائق، فتسبب هذا يف أزمة أخرى إذ مترد العسكر أكثر من مرة وذهبوا 

( حتى لقد اقتحموا ها222مجادى اآلخرة  22إىل بيت ابن مقلة حمتج  يطالبون برواتبهم )

طع حراسة الوزير أن تصدهم، ومل ينتِه ا مر إال الدار فهرب الوزير وابنه منها، ومل تست

فأقنعوهم بالصرب واالنتظار مع  -فرقة من احلرس اخلليلي–بالتدخل السلمي للساجية 

الوعد بتحسن ا حوال. لكن هذا احلل مل ينجح طويال إذ ما لبث اجلنود أن كرروا 

دلع القتال بينهم وب  (، وانها222ذي احلجة  11احتجاجهم هذا مرة ثانية بعد ستة أشهر )

 حرس الوزير وكادت بغداد كلها أن تدخل يف اضطراب كبري.

(، ها222وهو يسيطر عىل املوصل منذ كان نائبا فيها عن أبيه قبل نحو مخسة عرش عاما )

ا، ثم وقد غامر عمه سعيد بن محدان فتلاهم مع ابن مقلة عىل أن يتوىل املوصل وديار ربيعة رس

خرج من بغداد إىل املوصل وهو ينوي اللتك بابن أخيه عىل ح  غرة، عىل أن نارص الدولة 

 (.ها222احلمدا  فطن لألمر فسبق إىل قتله )
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( لتأديب ها222وانزعج ابن مقلة ملا حدث، فخرج عىل رأس جيش من بغداد )شعبان 

، وحاول ابن مقلة مطاردته إال نارص الدولة، فلام اقرتب من املوصل انسحب منها ابن محدان

بلغت أربعامئة ألف وأنه رأى الكف عن ذلك فأقام يف املوصل وأخذ اجلباية املقررة منها 

دينار، ثم احتال أحد رجال بني محدان فأرسل إىل ابن الوزير املقيم ببغداد عرشة آالف دينار 

فعاد ابن مقلة مرسعا  عىل أن يكتب للوزير يستدعيه إىل بغداد و وفه طول الغيبة عنها،

( تاركا من ينوب عنه فيها، وما إن انسحب الوزير حتى عاد نارص الدولة بمن ها222)شوال 

معه من اجلنود، فحارب نواب ابن مقلة فاهنزم يف جولة ثم كسب يف ا خرى واستعاد 

سيطرته عىل املوصل، وراسل اخلالفة يطلب الصلح ورشعية الوالية فاستجيب له، فلقد 

 ت بغداد يف مشغلة عنه بأمور أخرى!كان

(، ها222لقد اكتشف ابن مقلة أن جمموعة من ا مراء يدبرون خللع الرايض )رمضان 

وتولية جعلر بن املكتلي اخلالفة، فسارع ابن مقلة بحبس جعلر ومن استطاع ممن كان بايعه 

 فلشلت خطتهم التي كادت تودي بابن مقلة عىل ح  غرة.

اهتم أنصار حممد بن ياقوت بتحريض اجلند الذين اقتحموا داره وكان ابن مقلة قد 

( من قبل، فأمر بطرد كل رجال حممد بن ياقوت من بغداد، وتوعد ها222)مجادى اآلخرة 

من بقي منهم، ثم ما لبث حممد بن ياقوت نلسه حتى مات يف سجنه، فقيل بأن الوزير ابن 

را يف إطال  أخيه املظلر بن ياقوت من مقلة وضع له السّم، فعندئذ مل ير ابن مقلة خط

بعد أن أخذ عىل هذا ا خري العهود وا يامن املغلظة أال يدبر عليه أو  طط ضده،  ،السجن

 فحلف له املظلر عىل هذا فخرج من السجن.. لكنه كان يضمر نية أخرى!

 رجال جدد وخريطة جديدة

نظام القديم، رجال عهد لئن كان اخلليلة القاهر أول من بدأ التخلص من رجال ال

املقتدر، فإن من بقي من هؤالء الرجال قد أزهقوا بقيتهم يف عهد الرايض، ومن ثم بدأت 

 خريطة قوى جديدة تتشكل يف عاصمة اخلالفة!

لقد ختلص الوزير ابن مقلة من حممد بن ياقوت احلاجب وقائد اجليش، لكن أخاه املظلر 

النتقام من الوزير، فتواصل مع فرقة احلجرية من بن ياقوت خرج من السجن وقد عزم عىل اا

احلرس اخلليلي، وخطط معهم ضد ابن مقلة حتى نجح، فبينام يلكر الوزير يف اخلروج عىل 
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وبينام  ،رأس جيش ملواجهة حممد بن رائق الذي يرفض إطال  ا موال املقررة من الواليات

بام عزم عليه فيجد احلجرية قد قبضوا يعد لذلك إذا به يدخل إىل قرص اخلالفة ليخرب اخلليلة 

ِرقت داره وهرب أهله!ها224عليه وألقوه يف السجن )  ( وُأحر

أبيات شعر بليغة تعرب  وملا أحرقت دار ابن مقلة كتب بعض الناس عىل بعض جدراهنا

عن تقلب ا يام، فبعدما بدا أن ا يام صلت واستقرت البن مقلة الذي صار بال منافس إذا 

 :ايته بعد قليل، تقول ا بياتهي حتمل هن

 تر نَ ُساااياااام إذ َح ك با نَّاااظَ  َت نر َساااحر أَ 

 

اااا  اااا فر ومل خَتَ  ردَ ا يااااأيت بااااه الَقاااايوم 

 ت هباااااارر رَتَ ك اللياااااايل فااااااغر تر وسااااااملََ  

 

 (1)ردَ و اللياايل حيادث الَكالر وعند َصا 

 

 
له ودخلت اخلالفة يف مرحلة ختبط أخرى، إذ اخلليلة الرايض ال يسيطر عىل يشء وال  ..

كلمة مسموعة لدى اجلند أو غريهم، فوجد نلسه مطالبا بتعي  وزير آخر، فقال للجند: 

غري أن هذا هاتوا من حتبون فاختاروا عيل بن عيسى لكنه امتنع ورشح هلم أخاه عبد الرمحن، 

مل يقض يف الوزارة أكثر من مخس  يوما كان أبرز أعامله فيها أنه صادر الوزير ابن مقلة بمليون 

فاستقال من املنصب ثم  ،ينار مل تكن كافية للتخلص من ا زمة املالية أو دفع رواتب اجلنودد

ن ألف دينار ومن أخيه عيل بن عيسى مائة وسبع( وصودر منه ها224رجب  7ُقبِض عليه )

ألف دينار، وتوىل الوزارة أبو جعلر بن القاسم الكرخي، فلم يكن أحسن حاال إذ ظل يف 

سليامن بن مل يستطع أن يلعل فيها شيئا، فُعِزل وأعطيت الوزارة إىل  هر ونصفثالثة أشاملنصب 

 .(2)بن خملد فلم يكن حاله أحسن منهام احلسن

م اخلبز مخسة أيام، ووقع الطاعون، واقرتب بذلك دِ وغال السعر، فجاع الناس وعُ 

هام صبي، وربام املوت، وخص ذلك الضعلاء، َوَكاَن جيعل عىل النعش اثن ، وربام َكاَن بين

 .ى يف احللرية خلق كثريقَ لر فيُ  بقي املوتى عىل الطريق عىل حاهلم، وربام حلرت حلائر كبار

مل تكن ا زمة يف اإلدارة بل يف القوة والنلوذ، فالوزراء ال جيدون املال الذي ينلقونه 

مل يكن أمام بعدما امتنعت كثري من الواليات عن إرسال ا موال املقررة إىل بغداد، فعندئذ 
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اخلليلة الرايض إال أن يرسل إىل حممد بن رائق يف واسط ليعينه أمريا لألمراء ويستجيب 

لعرضه السابق بأنه يقوم بنلقات اخلالفة واجلند.. كان ابن رائق أقوى الرجال اخلاضع  

 اسميا لنلوذ اخلالفة فلم يكن منه بد.

ف عىل كل يشء، وكانت قوة ابن رائق قدم ابن رائق من واسط إىل بغداد وقد توىل اإلرشا

مستمدة من اجلنود الذين يوالونه وبام انضاف إليه من اجلنود ا تراك املنسحب  من جيش 

مرداويج، فهو بالتايل غري خاضع أو معتمد، بل وال حمتاج، إىل جند اخلالفة، فكان أول ما فعله أن 

(، وهاتان اللرقتان ها225احلجرية )املحرم ( ثم بعد فرتة أوقع بلرقة ها224أوقع بلرقة الساجية )

مها أساس االنقالبات ا خرية عىل مؤنس ثم عىل القاهر ثم عىل ابن مقلة، وباالنتهاء منهام صار 

ابن رائق مركز القوة الوحيد يف بغداد، ومنذ ذلك الوقت سيطر عىل كل أمور الدولة حتى مل يعد 

ات تصدر من ابن رائق وا موال حُتمل إليه وهو الذي منصب الوزير ذا قيمة أو أثر، فكانت القرار

 .(1)ينلق منها فيعطي حسب ما يرى بام يف ذلك أموال اخلليلة نلسه

وهكذا مل يعد للخليلة معنى، فهو مل يعد يسيطر حتى عىل بغداد وما حوهلا، بل كانت 

 خريطة النلوذ كاآليت:

ت نلوذ الربيدي الذي زادت قوته البرصة وبغداد حتت نلوذ حممد بن رائق، وا هواز حت

وتضخمت بعدما خدع ا مري السابق ياقوت حتى استخلص منه قوته وجنوده ثم قتله، وفارس 

حتت نلوذ عيل بن بويه، ويتنازع احلسن بن بويه مع وشمكري بن زيار الديلمي السيطرة عىل املدن 

تان وجرجان يف حكم احلدودية ب  طربستان وفارس كالري وأصلهان فيام تظل بالد طربس

، فيام يسيطر السامانيون عىل حممد بن إلياسقائد قبيل يدعى كرمان وشمكري، ويسيطر عىل 

، ويسيطر وديار بكر ومُض وربيعةخراسان وبالد ما وراء النهر، ويسيطر احلمدانيون عىل املوصل 

ها أمحد بن بعدما عزل اخلليلة نائب–الشام  ثم أضيف إليه مرصحممد بن طغج اإلخشيد عىل 

، ويسيطر العبيديون )اللاطميون( عىل (2)حيث بدأ فيهام تأسيس الدولة اإلخشيدية -كيغلغ

 .(3)املغرب، ويف اجلنوب يسيطر القرامطة عىل رش  اجلزيرة العربية
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 كانت أمام ابن رائق مهمتان؛ مالية وعسكرية..

متويل اخلراج يف –لرات فأما املهمة املالية فقد استدعى ابن رائق اللضل بن جعلر بن ال

ليجعله وزيرا ليستليد بام كان له من خربة وتاريخ وعالقات يف مرص والشام  -مرص والشام

يف استجالب ا موال، فعينه وزيرا بعدما استصدر ا مر من الرايض، وُعِزل عن الوزارة 

 -بت أيامهمكعادة الذين ذه–سليامن بن احلسن بن خملد بعد شهور من توليها، ومن العرب أنه 

 قد ُأحرقت داره يف ذكرى مرور عام عىل إحرا  دار ابن مقلة الوزير املحبوس!

وأما العسكرية فهي حماربة الذين ال يؤدون ا موال، وأوهلم أبو عبد اهلل الربيدي الذي 

استقل با هواز وال يبايل بأحد، فرأى ابن رائق أن يسري باجليش إىل واسط ويكون معه 

 بنلسه، ومن واسط يراسلون الربيدي، فاستجاب الرايض وبدأ حترك اجليش اخلليلة الرايض

(، ويف الطريق ختلص ابن رائق من فرقة احلجرية من احلرس اخلليلي إذ ها225املحرم  1)

ومن استطاع منهم اهلرب إىل  ،أصدر قرارا بترسحيهم فغضبوا وثاروا فقاتلهم حتى هزمهم

ت بَ هِ نُ فَ  ،فاسترتوا ،فأوقع هبم» الرشطة الذي حارهبمبغداد كان يف انتظارهم لؤلؤ قائد 

، ويف الطريق إىل ا هواز أرسل ابن (1)«ت أرزاقهمعَ طِ ت أمواهلم وأمالكهم وقُ َض بِ دورهم وقُ 

رائق إىل الربيدي حيذره ما ارتكب من االستبداد بالناس وأخذ جنود اخلالفة الذين كانوا مع 

إرسال ا موال، ويعرض عليه أنه ُيَقرُّ عىل واليته إن  ياقوت ليكونوا جندا له واالمتناع عن

التزم بإرسال ا موال، فسارع الربيدي إىل طلب الصلح والعلو وتعهد بااللتزام بإرسال 

يف السنة تدفع ثالث  أللا يف كل شهر، ثالثامئة وست  ألف دينار ا موال املقررة والتي بلغت 

فة وأيام قائد أرسلته اخلالفة ليحارب هبم البوهيي  يف وتعهد بأن اجلنود إنام هم جنود اخلال

الرش  فإنه يسلمهم إليه، ويعلن أهنم إنام بقوا لديه بإرادهتم ملا تعا  منه بغداد من ا زمة 

 املالية.

ومل  ف عىل أحد أن الربيدي إنام أراد كسب الوقت وأنه خمادع لن يلتزم بام يقول 

يف حاشية ابن رائق كان يستطيع التأثري دائام عليه ليقبل ما  كعادته، غري أن صديقا للربيدي

يعرضه الربيدي، واستطاع أن يقنعه بصدقه وبالعودة إىل بغداد دون حرب، فعاد اجليش إىل 

 ( بال قتال!ها224صلر  2بغداد ووصلها )
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وباللعل، أخلف الربيدي وعوده ومل يصل للخالفة دينار واحد، كام أن اخلالفة ح  

القائد جعلر بن ورقاء حلرب البوهيي  دبر الربيدي متردا من اجلنود عىل جعلر، إذ  أرسلت

طالبوه بأموال قبل أن يتحركوا معهم وح  مل يكن لديه يشء شتموه وكادوا أن يقتلوه فلجأ 

ليس العجب ممن أرسلك وإنام العجب منك كيف جئت » جعلر إىل الربيدي الذي قال له:

ثم أقنعه باهلروب « فلو أن اجليش مماليك ملا ساروا إال بامل ترضيهم به )من املال( بغري يشء

 !(1)ليال والنجاة بنلسه منهم، فعاد جعلر إىل بغداد خائبا

 -صديق الربيدي مسموع الكلمة عند ابن رائق–بكر بن مقاتل  اوبرغم كل هذا فإن أب

ه وزيرا له واستقبل من اجتهد حتى استطاع رفع منزلة الربيدي لدى ابن رائق حتى لقد عين

الربيدي نائبا عنه ليكون يف منصب الوزارة البن رائق، ومن ثم استطاع هذا النائب واسمه 

أمحد بن عيل الكويف مع أبو بكر بن مقاتل أن ُيَسرِيا ابن رائق بحسب ما يريد الربيدي الذي 

البرصة، وقد  استطاع هبذا الطريق أن حيصل من ابن رائق عىل منصب اإلرشاف عىل أموال

تسبب هذا يف مشكالت كثرية وابن رائق ال يدري من أين يأيت اخللل حتى استلا  عىل خرب 

 ملزع أتاه عن الربيدي!

وال هيمه تزي  أفعاله وال يسلك  ،أما الربيدي فهو متهور قليل الدين ال يبايل بأحد

ة ومتكن من كرسهم الطر  الدبلوماسية، ولقد كان ابن رائق ح  ختلص من اجلنود احلجري

اصطلى لنلسه ألل  منهم أدخلهم يف جنوده ثم طرد الباق  عن بغداد لكونه لن يتكلل 

بأرزاقهم، فسار كثري من هؤالء إىل الربيدي الذي استقبلهم وأكرمهم وأضافهم إىل جيشه 

من  فزاد هبم قوة عىل قوته! ثم أرسل إىل ابن رائق يعتذر له بأنه اضطر إىل هذا بعد أن خيش

ن هؤالء اجلنود إقوهتم وأن يستعمله أحد خصومه ضده، ثم يعتذر إليه عن عدم أداء املال إذ 

 ومعهم اجليش قد اجتمعوا عليه فمنعوه من إرسال املال بحجة أهنم أحوج إليه!

هنا فزع ابن رائق واستيقظ من غللته عن الربيدي، وأرسل إليه ُيلزمه بإبعاد احلجرية، 

، وزاد الط  بلة أن الربيدي أرسل جيشا ليستويل عىل البرصة وحيارب فلم يستجب الربيدي

وتكون حتت سيطرته الكاملة، فأرسل ابن رائق يأمره  -امُلَع َّ من ِقَبل ابن رائق–واليها 

بالرجوع عن ذلك فتحجج بأن أهل البرصة  شون من القرامطة وأهنم هم الذين يتمسكون 

                                                 
 .7/122مل يف التاريخ ابن ا ثري: الكا (1)



 عصر سيطرة الرتك: الباب الثالث   

 

263 

ن وايل البرصة ابن يزداد كان ظاملا إان بعض هذا حق؛ إذ به ويريدون الدخول يف طاعته، وك

السرية يف الناس والقرامطة ظهروا من جديد يف هذا العام عند الكوفة، وبغري تردد سار  ئسي

جيش الربيدي وانترص عىل ابن يزداد واستوىل عىل البرصة، وهنا ُجنَّ جنون ابن رائق فكتب 

ب من البرصة، وكعادته، مل يبال الربيدي حأن ينس رسالة شديدة اللهجة يأمر فيها الربيدي

 بيشء أو بأحد!

ز ابن رائق القائد بدر اخلرشني يف جيش، ومعه بجكم  وهو من –مل يعد غري احلرب، فَجهَّ

وأمرمها باملسري إىل ا هواز،  -الذين كانوا مع مرداويج وانحازوا إىل ابن رائق ح  كان يف واسط

د إثبات قوته فانلرد عن اجليش بلرقة صغرية من ثالثامئة فحسب هاجم عىل أن بجكم فيام يبدو أرا

هبا السوس، وهزم هبا جيشا للربيدي من ثالثة آالف، ثم جيشا آخر للربيدي قوامه ستة آالف 

 اهنزموا بالرعب، وهرب الربيدي وأصحابه إىل البرصة، واستوىل بجكم عىل ا هواز!

عاقبة الظلم وسوء السرية للناس أن الربيدي الذي ومما ينبغي أن نتوقف أمامه طويال يف 

يكرهه كل الناس استطاع ببعض الوعود والضامنات أن يستميل إليه أهل البرصة الذين كانوا 

حتى صارت البرصة حاضنة له بعد أن ُهزم  -الوايل السابق–يشكون ظلم ابن يزداد 

له مجاعة من أعيان البرصة عسكريا، ويف البرصة حاول الربيدي استعطاف ابن رائق فأرسل 

فلم جيبهم إىل العلو عنه أو تركه، فعرضوا عليه أال يقاتلوا مع الربيدي إن حلف هلم أن أهل 

البرصة لن يمسهم منه سوء، لكن ابن رائق استكرب وطغى ومل جيبهم إىل هذا بل ثمة روايات 

زم البرصيون عىل ، هلذا ع(1)تقول إنه حلف لئن ظلر هبم ليحرقن البرصة وليقتلن أهلها

القتال مع جيش الربيدي ضد ابن رائق، وباللعل؛ قاتلوا قتاال باسال اندهش له اجلميع، 

فهزموا فَِر  ابن رائق واحدة بعد ا خرى، حتى اضطر ابن رائق أن  رج بنلسه عىل رأس 

ورغم هذا فقد كان قتال البرصي  مذهال حتى قال  ،جيش وأن يستدعي بجكم من ا هواز

واهلل ال  :فقال ؟ما الذي عملت هبؤالء القوم حتى أحوجتهم إىل هذا :البن رائقم بجك

 !(2)أدري

                                                 
، ونحسب أهنا رواية ال تصح، إذ من غري املعقول أن يرد قائد 7/121ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)
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وذات ليلة شن جيش الربيدي مع البرصي  غارة ملاجئة عىل جيش ابن رائق 

فهزموهم، واضطر ابن رائق إىل االنسحاب نحو ا هواز التي صارت فعليا يف حوزة بجكم، 

 ثم عاد إىل واسط.

ستطع ابن رائق إخضاع البرصة، رغم أن الربيدي قد هرب منها وتوجه إىل وهكذا مل ي

عيل بن بويه ليتحالف معه، وليغريه باقتحام العرا  وبغداد ذاهتا وهُيَِون عليه أمر ابن رائق 

 واخلليلة، وسينجح يف ذلك ليكون أحد أهم أسباب االحتالل البوهيي للعرا !

يدي أول مرة؟ لقد ظهر ح  اشرتى املنصب هل يذكر القارئ الكريم متى ظهر الرب

بالرشوة من وزير فاسد يف عهد املقتدر.. فهكذا تضيع البالد عىل أيدي من ال حيلظون 

 ا مانة!

 صراعات تلد صراعات!

لئن كان عرص الرايض باهلل قد بدأ والرصاع ب  شخص  فحسب، ابن مقلة وابن 

تتصارع فيام بينها، ويف هذا دليل عىل ما ياقوت، فقد وصل احلال اآلن إىل مخس شخصيات 

وصل إليه احلال من الضعف واالهنيار السيايس للخالفة العباسية، وقد جرت تلك 

 :الرصاعات عىل النحو التايل

أبو عبد اهلل الربيدي ذهب إىل البوهيي  يف فارس ليغرهيم بتوسيع نلوذهم والدخول  -1

د بأن حيكم ا هواز والبرصة باسمهم مقابل ثامنية إىل العرا  ويقلل من قوة اخلالفة، ويتعه

عرش مليون درهم يف العام، وللتدليل عىل إخالصه يضع ولديه حممد واللياض رهائن عند 

عيل بن بويه الذي أرسل معه جيشا بقيادة أخيه أمحد بن بويه فاستطاع اجليش البوهيي هزيمة 

 بجكم الرتكي الذي يتوىل ا هواز، وسيطر عليها.

بدأت اخلالفات ب  ابن بويه والربيدي، فابن بويه يريد أن يستليد من جنود الربيدي  ثم

ويرسلهم معونة  خيه احلسن بن بويه الذي حيارب يف املرش  للسيطرة عىل ما مل يدخل يف 

نلوذ البوهيي  من أرايض طربستان والديلم، فخيش الربيدي أن يكون ابن بويه يريد أن يلعل 

و بياقوت من قبل فيجرده من جنوده ثم يتخلص منه، ال سيام والديلم ال به كام فعل ه

يعاملونه كحليف بل يتعالون ويتكربون عليه، فهرب الربيدي، وأمر جنوده أن يذهبوا إىل 
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البرصة وال يكونوا يف طاعة أمحد بن بويه، وبعد مراسالت بينهام ثبت هبا التخوف لدى كل 

وابن بويه  شى أن  طط الربيدي ضده  ،ابن ياقوتمنهام، فالربيدي  شى من مصري 

ويتحالف مع بجكم وابن رائق، فأرسل أمحد بن بويه إىل أخيه عيل فأمده بجيش آخر استقر به 

 يف ا هواز وقوي شأنه.

انسحب بعد هزيمته من ا هواز إىل واسط التي يقيم فيها  ، القائد الطموح،بجكم -2

ن العسكر حمتاج إىل املال فإن كان معك مائتا إ» إليه يقول:ابن رائق يف ذلك الوقت، فأرسل 

ن كان املال قليال فالرأي أنك إألف دينار فتقيم بواسط حتى نصل إليك وتنلق فيهم املال و

فخيش ابن رائق من شغب العسكر فعاد إىل  .«تعود إىل بغداد لئال جيري من العسكر شغب

سط بسهولة، ومن هناك بدأت خطته يف أن بغداد، وأفلحت خطة بجكم الذي سيطر عىل وا

 يكون أمري ا مراء بدال من ابن رائق.

كان ابن رائق، الذي يبدو من كل احلوادث حتى اآلن أنه ساذج سهل اخلديعة، يلكر يف 

إرسال جيش إىل بجكم ليقاتل به أمحد بن بويه يف ا هواز، فأرسل عيل بن خلف بن طياب، 

إىل بجكم حتى حتالف معه وعينه بجكم وزيرا له، فازداد به  غري أن هذا ا خري ما إن وصل

 قوة. 

الوزير أبو اللتح بن اللرات أيقن أنه ال أمل قريبا يف إصالح حال العرا  فأغرى ابَن  -2

رائق أن يتحالف مع حممد بن طغج اإلخشيد نائب الديار املرصية والشامية، واستأذنه ليذهب 

والشام حلل ما ُيستطاع من أزمة املال التي تلرز بدورها أزمة فيأيت بام استطاع من خراج مرص 

(، ها226اجلنود وجتعل اخلالفة يف ضعف واضطراب، فأذن له، فخرج الوزير )ربيع اآلخر 

وحينئذ وىلَّ اخلليلة منصب الوزارة للوزير السابق املحبوس أيب عيل بن مقلة الذي خرج 

ال به ابن رائق  ن النلوذ اللعيل له، وحاول ابن حيمل ثارات السجن من ابن رائق فيام مل يب

مقلة اسرتجاع أمواله وأمالكه التي صادرها ابن رائق فلم يستطع، فعندئذ دخل عىل خط 

 الرصاعات، وكيف ال وهو اخلبري بالتخطيط لالنقالبات كام فعل مع القاهر وابن ياقوت.

اسل بجكم يف واسط راسل ابن مقلة كل من يستطيع لكي يتخلص من ابن رائق، فر

يغريه بمنصب أمري ا مراء، وأرسل إىل اخلليلة الرايض يرغبه يف عزل ابن رائق وتولية بجكم 

الذي يبدو ا قوى وا قدر ويعده بأن يستخرج من أمواله وأموال أصحابه ثالثة مالي  
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وهو دينار، وراسل وشمكري بن زيار الديلمي هبذا أيضا، وبطبيعة احلال مل يكن الرايض 

اخلليلة الضعيف ليدخل يف رصاع كهذا، فأبدى رضاه البن مقلة فسارع ا خري باإلرسال إىل 

بجكم أن اخلليلة قد ريض بتوليته أمريا لألمراء، وشعر عندئذ بنجاح خطته فاستأذن اخلليلة 

نه أن يظل يف دار اخلالفة  يام، وذلك لكي يظل يف محاية اخلليلة بعيدا عن يد ابن رائق، غري أ

( حتى اعتقله الرايض باهلل وأفىض باخلطة إىل ابن ها226رمضان  22ما إن دخل دار اخلالفة )

 رائق الذي عاقبه بأن قطع يده ليعيش ذليال وال يصلح ملنصب الوزارة بعدها.

ابن رائق شعر أخريا بخطورة بجكم وأنه يمثل هتديدا حقيقيا له، فراسل عدوه  -4

ا مور أبا عبد اهلل الربيدي، وعرض عليه التحالف ضد  القديم الذي كان سبب اختالل

 صاحبه وقائده القديم بجكم!!

وكان الربيدي الذي آل حاله إىل الضعف وذهبت منه ا هواز ومل يعد يملك غري البرصة 

يتو  لتحالف يعيده من جديد يف عداد ا قوياء، فاستجاب لطلب ابن رائق ورشوطه التي 

واملقابل أن يوليه ابن رائق عىل واسط  ،هذه احلرب بجيش من عندهتلرض عليه املشاركة يف 

 مقابل ستامئة ألف دينار يف السنة، وأعد من فوره جيشا من عرشة آالف رجل.

لكن ترسب خرب التحالف إىل بجكم يف واسط، فكان أفضل اجلميع تلكريا وتدبريا، لقد 

مة كبرية بجيش الربيدي غري أنه سارع باملسري بجيشه إىل البرصة حيث الربيدي وأوقع هزي

بنتيجة هذه  اتركهم هيربون فلم يطاردهم ح  انسحبوا، وكان قلب الربيدي ومصريه معلق  

ن انتصاره يعني سيطرته عىل واسط والبرصة وعودته إىل مواقع القوة والنلوذ مرة إاملعركة إذ 

كرهوه ملا ظهر منه من الظلم  ن أهل البرصةإأخرى، بينام هزيمته تعني فقدانه البرصة ذاهتا إذ 

 والقسوة واالستبداد ما جعلهم يتحرسون عىل أيام ابن يزداد ويروهنا أعيادا.

ما كادت أخبار اهلزيمة تأيت حتى اهنارت نلس الربيدي، إال أنه فوجئ بأن جنوده 

ا يعتذر إليه مم» ن مل يكثر فيهم القتل أو الغر ، ثم ما لبثت أن وصلته رسالة من بجكموسامل

ولو تبعتهم  ،وقد علوت عنك وعن أصحابك ،جرى ويقول له أنت بدأت وتعرضت يب

 ،«اهركَص وأُ  (1)احلُضة ملكُت  اذإدك واسط لِ قَ وأنا أصاحلك عىل أن أُ  ،ل أكثرهمتِ لغر  وقُ 

                                                 
 احلُضة: أي بغداد، وملكت احلُضة بمعنى رصت أمري ا مراء. (1)
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فكان أعظم خرب يسمعه الربيدي منذ أمد، فطار من اللرح وحلف عىل الوالء لبجكم ورشعا 

 !ائقابن ريف التدبري ضد 

 1أعلن بجكم العصيان عىل ابن رائق، وحشد جيشه وسار من واسط إىل بغداد ) -5

(، وحاول ابن رائق أن يستعمل اخلليلة الضعيف ليكتب رسالة يأمر فيها ها226ذي القعدة 

بجكم بالعودة إىل واسط، وفعل اخلليلة بطبيعة احلال، إال أن بجكم ح  وصلته الرسالة 

ن شيئا مل يكن، وتواجه اجليشان عند هنر ديايل فكان جيش بجكم أكثر ألقاها وواصل سريه كأ

ذي  12شجاعة وإقداما فيام بدا جيش ابن رائق ضعيلا منهزما، فانترص بجكم ودخل بغداد )

( فتوىل منصب أمري ا مراء، وأعلن عىل لسان الرايض بالعودة لقواد ابن رائق ها226القعدة 

 لى ابن رائق.فعادوا وانضموا إىل بجكم، واخت

وهكذا فعلت ا يام بابن رائق الذي خرج من واسط قبل نحو سنت  ليكون أمري 

ا مراء، فإذا به ينهزم عىل يد قائده الذي كرر ذات السرية إذ خرج أيضا من واسط ودخل 

بغداد ليكون أمري ا مراء! ومن كان يدري قبل ثالث سنوات فحسب أن يكون ذلك القائد 

ارب من وشمكري بعد أن اغتال أخاه مرداويج الديلمي سيكون أمري ا مراء الطريد بجكم اهل

 يف بغداد، وعىل حساب ا مري الذي آواه من جوع وآمنه من خوف!

عىل أن حدثا مهام قد وقع قبل وصول بجكم، ذلك أن الوزير املحبوس مقطوع اليد ابن 

ويثبت له أن قطع يده ال يعوقه عن مقلة مل ييأس من مراسلة اخلليلة ليعينه وزيرا مرة أخرى، 

عمل الوزارة فإنه يستطيع الكتابة بذراعه ح  يربط فيه القلم، ثم عظم أمله من جديد ح  

جاءت ا خبار بأن بجكم يتحرك إىل بغداد حتى صار يتوعد ابن رائق، فأوصل حراس 

بس ضيق فلم السجن هذا الكالم إىل ابن رائق الذي قطع لسانه هذه املرة، ثم وضعه يف ح

يلبث بعد ذلك كثريا حتى مات! فكانت تلك هناية الوزير صاحب التخطيط والتدبري 

 !(1)والعالقات، مل ينلعه من ذلك يشء حتى صار مشوها قبل أن يموت مسجونا ذليال

واجه بجكم نلس املشكالت التي واجهها حممد بن رائق من قبل، فمثلام امتنع  -6

ك فعل نارص الدولة بن محدان يف املوصل، ومثلام استخدم ابن الربيدي عن إرسال املال كذل

                                                 
 وما بعدها. 11/222انظر ترمجة مؤثرة له عند ابن كثري: البداية والنهاية  (1)
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رائق اخلليلة يف اخلروج مع اجليش ليكون ذلك أوقع وأفعل تأثريا، استخدمه ابن رائق أيضا، 

(، وانسحب نارص الدولة من أمام جيش ها127وسار جيش بغداد إىل املوصل )املحرم 

 رده..بجكم من املوصل إىل نصيب  إىل آمد وبجكم يطا

وفجأة، يف هذه ا ثناء، ظهر ابن رائق يف بغداد اخلالية من اخلليلة وأمري ا مراء، 

واستوىل عليها لكنه مل يقرتب من دار اخلالفة، فوصلت هذه ا نباء إىل الرايض وبجكم 

فأربكت الوضع متاما يف املوصل، فتحري بجكم ب  الرجوع إىل بغداد أو البقاء يف املوصل 

خضاع ابن محدان، وترسب اإلرباك إىل اجلنود الذين ظنوا أن ابن رائق ما زال يف واستكامل إ

 : ابن رائق يف بغداد وابن محدان يف نواحي املوصل، تكامل قوته وأن بجكم حمصور ب  القو

لوال أن اهلل فرج عىل بجكم بام أنقذه من حيث ال حيتسب، ذلك أن نارص الدولة ابن محدان 

فورا  مخسامئة ألف درهم ويدفع -إذ مل تكن وصلته أنباء بغداد–لصلح أرسل إليه يطلب ا

 كمقدمة، فطار بجكم فرحا وأرسع إىل اإلجابة واملوافقة، ورسيعا بدأ يف العودة إىل بغداد.

وأما ابن رائق فأدرك ح  تم الصلح أنه ا ضعف موقلا، فأرسل إىل بجكم والرايض 

عن بغداد مقابل أن يتوىل طريق اللرات وديار مُض  يف طريق عودهتام يطلب الصلح، ويتنازل

حران والرها وما جاورها وُجند قنرسين والعواصم، فاستجاب بجكم هلذا واستقر الصلح، 

 (.ها227ربيع اآلخر  1إىل بغداد ) -ومعه الرايض–ودخل جيش بجكم 

، بالبااستقر أمر بجكم يف بغداد، واستطاع القضاء عىل مترد ب  أحد قواده يدعى  -7

واستقر له أمر العرا  عامة، ومل يعد أمامه إال مواجهة البوهيي  الذين يسيطرون عىل ا هواز، 

ومل يمهله الوقت إذ كان الربيدي قد أرسل فرقة إىل بلدة السوس التابعة لألهواز فقتلت قائدا 

ري مرسعا من الديلم، فاستغاث أمحد بن بويه بأخيه احلسن بن بويه يف أصلهان، فأقبل ا خ

فاستوىل عىل السوس ثم بدأ يف الزحف نحو واسط، فحينئذ أرسع جيش بجكم نحو واسط 

لصد البوهيي ، فلام رأى البوهييون اجتامع الربيدي وبجكم عادوا عن حرب واسط إىل 

 مستقرهم يف ا هواز.

التحالف ب  الربيدي وبجكم بلغ ذروته يف هذا الوقت حتى إن بجكم تزوج من  -2

( فصار بينهام فو  احللف صهر، واتلقا عىل حماربة البوهيي  عرب ها222بنت الربيدي ) سارة

جبهت ، فالربيدي سريسل جيشا الستخالص ا هواز ويف نلس الوقت هياجم بجكم بالد 
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اجلبل، وأعان بجكم الربيدي بلرقة من جيشه فيهم وزيره أبو زكريا السويس، وانطلق هو إىل 

 بالد اجلبل.

ربيدي ُيضمر خطة أخرى، كان يريد أن يتلقى بجكم هزيمة أو رضبة مؤثرة فيسري كان ال

هو إىل بغداد ويصبح أمري ا مراء مكان بجكم، لذا ظل يتأخر يف اخلروج إىل ا هواز منتظرا 

أن يقع ما هيواه، وظل يراو، أبا زكريا السويس الذي حيثه وحيرضه عىل اخلروج لنحو شهر بال 

أبو زكريا إىل نية الربيدي فسارع باإلرسال إىل بجكم هبذا التطور اجلديد، فائدة، حتى فطن 

فعاد بجكم مرسعا إىل بغداد بام استطاع من اجلنود، إذ مل يكن باإلمكان االنتظار حتى 

 ب اجليش كله من بالد اجلبل، فظل قسم كبري من اجليش هناك.حينس

(، ووقع ها222ذي القعدة  22ومن بغداد سار بجكم بمن معه من اجلنود إىل واسط )

يف يده جاسوس للربيدي يف حاشيته فقتله، وقبض عىل مسؤول االتصال بينه وب  الربيدي، 

 وما إن وصلت ا خبار إىل الربيدي حتى انسحب إىل البرصة فاستوىل بجكم عىل واسط.

مه يف الشام كان ابن رائق يبحث عن جمد ُوملك بدل الذي ضاع يف بغداد عىل يد غال -1

الذي آواه ثم صار متحكام فيه، فلم يكتف بام حتت يديه من الواليات بل أخذ يف توسيع نلوذه 

واصطدم باإلخشيدي  الذين حيكمون الشام ومرص، فاستوىل عىل محص ودمشق والرملة، 

وسار إىل العريش يف مرص، وهناك لقي هزيمة فادحة عىل يد حممد بن طغج اإلخشيد حتى 

عاد إىل دمشق حمسورا مهزوما، ثم أرسل اإلخشيد أخاه وفقط سبع  رجال  نجا ابن رائق يف

ذي احلجة  4رائق )ابن أبا نرص عىل رأس جيش آخر فوقعت حرب شديدة بينه وب  

( انترص فيها ابن رائق نرصا كبريا حتى إنه قتل أبا نرص قائد اإلخشيدي ، ثم بدا له أن ها222

 نرص وكلنه وأرسله إىل أخيه يف مرص مع ابنه حممد يتصالح مع اإلخشيد فأخذ جثامن أيب

قد أرسل ابنه نه أو وحيلف أنه ما أراد قتله ،ويعتذر مما جرى ،يعزيه عن أخيهوأرسل إليه 

ليكون طوع اإلخشيد إن شاء قتله قصاصا  خيه، وأمام هذا بدا لإلخشيد أن يتصالح مع ابن 

ىل أن تكون بلدة الرملة خط احلدود بينهام وأن رائق فأكرم ابنه حممدا ووقع االتلا  بينهام ع

 ألف دينار سنويا لإلخشيد يف مرص. 142يدفع ابن رائق 

ربيااع ا ول  15وكاناات هااذه آخاار الرصاااعات املهمااة يف عهااد الاارايض الااذي مااات )

 ( وعمره واحد وثالثون عاما.ها221
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 املشرق املضطرب

صار عىل ياقوت يف فارس وصار أقوى انتهت أيام القاهر، وعيل بن بويه قد استطاع االنت

أمراء املرش  بعد مرداويج وأسوأ من هذا أنه تواصل باخلالفة لتعطيه الرشعية عىل والية ما 

حتت يده من املدن، مما حدا بمرداويج أن  طط حلرب ينهي هبا هذا ا مر متاما، فسارع 

  عيل بن بويه واخلالفة تصال باالبإرسال جزء من جيشه ليستويل عىل ا هواز فيقطع طريق 

الوايل من قبل اخلالفة والذي مل يكن له قوة عىل مواجهة –يف العرا ، فانسحب منها ياقوت 

 فاستوىل عليها مرداويج. -جيش مرداويج

وهنا سعى عيل بن بويه يف التصالح مع مرداويج وتم االتلا  بينهام عىل أن يعلن عيل بن 

 طب له يف البالد التي يسيطر عليها وأن يضع أخاه أمحد وأن  ،بويه طاعته ووالءه ملرداويج

، وعاد مرداويج ليكون (1)بن بويه رهينة عند مرداويج لضامن تنليذ االتلا ، فتم هذا ا مر

 الرجل ا قوى يف املرش !

عىل أن هذا ا يام ما لبثت أن جاءت بام قلب هذا الوضع رأسا عىل عقب، لقد كره 

مرداويج استعالءه عليهم وظلمه هلم وتلضيله اجلنود الديلم  اجلنود ا تراك يف جيش

ورفعهم عليهم، وزاد عليهم الظلم حتى قرروا ذات يوم أن يغتالوه، فدبرت جمموعة منهم 

، وكان من أهم من دبروا هلذا االغتيال توزون (2)(ها222وخططوا ثم نجحوا يف اغتياله )

 يف قابل ا يام!وبجكم وسيكون هلام أثر يف الدولة العباسية 

واهنار مرداويج املخيف املرعب يف الوقت الذي مل يتوقعه أحد وقبل أن تتحقق أحالمه 

 العريضة، ويف الوقت الذي بدا له وللناس أن زمانه يف إقبال!

وهنا حترر أمحد بن بويه من رهن مرداويج فانطلق حيث ملك أخيه عيل يف فارس، 

رصة فقد استوىل عىل ا هواز قبل أن يعود إليها والذي كان أرسع اجلميع الستغالل الل

. وأما (3)ياقوت ودارت بينهام حرب انتهت بانتصار ابن بويه فأصبح هو رجل الرش  القوي

جيش مرداويج فقد اهنار كثريا إذ انحاز ا تراك إىل العرا  حيث استقبلهم ا مري حممد بن 

                                                 
 .7/122ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 وما بعدها. 7/122، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 225، 5/224ابن مسكويه: جتارب ا مم  (2)

 .112، 7/121ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)
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 الطاعة لوشمكري أخي مرداويج لئال اجتمعوا عىلفرائق أمري البرصة وواسط، وأما الديلم 

يلقدوا ملكهم وجمدهم ودولتهم. وعاد السامانيون ليدخلوا عىل خط الرصاع مرة أخرى ضد 

وشمكري عرب ماكان بن كايل، فأمدوه باجلنود لكنه شن حربا غري جيدة فاهنزم أمام جيش 

 م الساماني .التي ما تزال يف حك -عاصمة خراسان–الديلم وعاد منسحبا إىل نيسابور 

يف االستيالء عىل ما استطاع من البالد  -ومعه أخواه احلسن وأمحد–انطلق عيل بن بويه 

التي كانت يف حوزة مرداويج ووقف وشمكري أمام هذا التوسع فتنازع الرجالن السيطرة عىل 

 هذه ا نحاء.

ل ومهمة استقر عيل بن بويه يف منطقة فارس، وتوىل أخوه احلسن منطقة أصلهان واجلب

التصدي والتنازع مع وشمكري، وحاول أمحد بن بويه أن يكون له ُملرٌك كأخويه فسعى يف 

لكن ا مر مل  -املنشق عن الساماني –السيطرة عىل كرمان التي حيكمها حممد بن إلياس 

يستقر  محد بن بويه، حتى جاءه أبو عبد اهلل الربيدي مهزوما ومنسحبا من أمام ابن رائق 

فسعى يف إغراء البوهيي  بحكم العرا ، فأرسل عيل بن بويه أخاه أمحد هذا ليكون وبجكم 

م العرا ، وباللعل استطاع السيطرة عىل ا هواز كام مر بنا من قبل.  نصيبه من امللك ُحكر

وصار حال الرش  منقسام ب  البوهيي  ذوي القوة الصاعدة، والساماني  ذوي القوة 

شمكري ذي القوة املستميتة عىل االحتلاظ بام تستطيع مما تبقى من الذاهبة يف خراسان، وو

ُملك مرداويج، وقادة حمليون آخرون يسيطرون عىل بعض مناطق مثل حممد بن إلياس يف 

كرمان، وقادة يبحثون هلم عن دور يعيدهم إىل الساحة مثل ماكان بن كايل. وب  كل هذه 

ف اخلصوم تبعا للحاجة واملوقف، فال ا طراف تقع حروب ومعارك ونزاعات، ويتحال

  تلبث احلاجة واملواقف أن تتغري حتى تنقلب خريطة التحاللات.

 أحوال القرامطة

طاهر  ىقبيل انتهاء عهد القاهر باهلل كان حاجبه حممد بن ياقوت قد أرسل إىل أب

ج ( يطالبه بالدخول يف طاعة اخلليلة والكف عن التعرض لقوافل احلجاها222القرمطي )

وإعادة احلجر ا سود إىل مكة يف مقابل أن تعطيه اخلالفة رشعية الوالية عىل ما حتت يده من 

البالد، فأجاب أبو طاهر بأنه لن يتعرض للحجاج ومل يستجب لرد احلجر ا سود إىل مكانه، 

وطلب من اخلالفة أن تأمر بلتح الطر  التجارية بينه وب  البرصة، فحينئذ  طب للخليلة 
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 ايس و لع طاعة اخلليلة العبيدي )اللاطمي(.العب

لقد كان هذا تنازال كبريا من جانب اخلالفة إال أن الظروف يف ذلك الوقت تدعو إىل 

تلهم هذا، وعىل كل حال فإن اخلالفة مل تستلد إال أن أبا طاهر مل يتعرض للحجاج يف هذا 

 ب  الطرف . العام، ثم اضطربت أحوال اخلالفة مجيعا فلم يستقر أي اتلا 

( وقاتلهم ها222ذي القعدة  12هلذا، ما إن جاء العام التايل حتى هاجم القرمطي احلجاج )

عند القادسية، ثم توسط بعض وجهاء العلوي  من الكوفة لوقف القتال فاشرتط القرمطي أال 

وراءها من حيجوا هذا العام، فعادوا إىل بغداد، ومل حيج يف هذا العام أحد من جهة العرا  وما 

 البالد، وربام أراد أن يظهر القرمطي قوته فسار نحو الكوفة وأقام هبا عدة أيام ثم رحل عنها.

ويبدو أنه آثر أال يدخل يف الرصاع املحتدم عند البرصة ب  الربيدي من جهة وابن رائق 

ر اآلخربيع  22وواليه عىل البرصة ابن يزداد من جهة أخرى، فال نجد له ذكرا إال يف )

( حيث خرج بجيش إىل الكوفة، فخرج ابن رائق يف مواجهته ثم عاد عنها دون أن يقع ها225

 بينهم ال حرب وال اتلا .

( شغلتهم عن اإلفساد يف ا رض، إذ ها226ثم اندلعت فتنة داخلية لدى القرامطة )

غ من ظهر فيهم رجل يدعي أنه املهدي املنتظر واستطاع خداع أيب طاهر فملكوه عليهم، وبل

النلوذ أنه كان يأمر الرجل بقتل أخيه فال يرتدد، فسعى يف التخلص من كبار القادة القرامطة 

فقتلوه بعد أن خرسوا عىل يديه كثريا من  ليصلو له ا مر، غري أنه كشلوا خداعه بعد مدة

 .كبارهم، فكان هذا مما خلف اهلل به عىل الناس يف هذا العام والذي بعده

ون يف العرا  وما وراءها من البالد أعمق ا ثر بحرماهنم من احلج بلعل وقد تأثر املسلم

القرامطة، وكانت اخلالفة يف مشغلة عن هذا، فاخلليلاة ضاعيف، وقاواد العارا  يتصاارعون: 

بجكم وابن رائق والربيدي وابن مقلة، فسعى بعض الناس يف توسيط رشيف علوي من أهل 

اساتقر ماع القرامطاة عاىل أن يعارب احلجااج ويأخاذ الكوفة ذي سامعة طيباة لادى القرامطاة ف

وهبذا الرشط استطاع  ،«كل مجل مخسة دنانري، وعىل املحمل سبعة دنانري» القرامطة رضيبة عىل

 .(1)الناس احلج

                                                 
 .11/215ابن كثري: البداية والنهاية  (1)
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 وقفة مع الراضي باهلل

أبرز ما يف حياة الرايض باهلل فشل حماوالته يف استعادة سلطته، وال ريب أنه قد تسلمها يف 

غ السوء ومع حتكم كامل من العسكر، إال أنه حاول ومل ييأس، وفشل.. وكانت وضع بال

حماوالته منصبة عىل فك هذا التحالف واالحتاد ب  احلاشية والضغط عىل ما بينهم من 

شديد التُضيب ب  أوليائه، الستبدادهم با مور » تناقضات، ووصله املسعودي بأنه كان

 .(1)«دونه، وقصور يده عن تغيري ذلك

آخر » وكان الرايض باهلل عالمة ب  خللاء الدولة العباسية حتى عهد طويل قادم، فهو

خر خليلة خطب عىل آو ،موال خر خليلة انلرد بتدبري اجليوش واآو ،خليلة له شعر مدون

خر خليلة كانت نلقته آو ،خر خليلة جالس اجللساء ووصل إليه الندماءآو ،منرب يوم اجلمعة

موره كل ذلك أو ،هاه وجرياته وخزائنه ومطابخه وجمالسه وخدمه وحجابوجوائزه وعطاي

 .(2)«جيرى عىل ترتيب املتقدم  من اخلللاء

وكانت من أعامله التي سجلها املؤرخون إعادة تشكيل دار اخلالفة، فأكثر من اهلدم 

 مره.، ولعلها كانت سلوى اخلليلة املغلوب عىل أ(3)والبناء وحتويل املبا  إىل بسات 

ومن جيد كالمه الذي سمعه منه حممد بن حييى الصويل: هلل أقوام هم ملاتيح اخلري، 

وأقوام هم ملاتيح الرش، فمن أراد اهلل به خريا قصده أهل اخلري وجعله الوسيلة إلينا فنقيض 

ومن أراد اهلل به رشا عدل به إىل غرينا وهو  .جر والشكرحاجته وهو الرشيك يف الثواب وا 

 .(4)ثم واهلل املستعان عىل كل حالك يف الوزر واإلالرشي

 يف الغزل: ومن لطيف شعره قوله 

 يصاااااااااالر وجهااااااااااي إذا تأملااااااااااه

 

 طاااااريف وحيمااااار وجهاااااه خجاااااال 

 حتاااااااى كاااااااأن الاااااااذي بوجنتاااااااه 

 

 ماااان دم جساااامي إليااااه قااااد نقااااال 
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 املقتدر: وكذلك قوله يف رثاء أبيه 

 ولاااااو أن حياااااا كاااااان قاااااربا مليااااات

 

 عظماااه قاااربالصاااريت أحشاااائي   

 ولاااو أن عماااري كاااان طاااوع مشااايئتي 

 

 وساااعد  املقاادور قاساامته العماارا 

 بنليساا ثاارى ضاااجعت يف تربااة الاابىل 

 

 لقد ضم منك الغيث والليث والبدرا 

 ومن شعره يف احلكمة:  

 كااااااااااااال صااااااااااااالو إىل كااااااااااااادر 

 

 كااااااااااال أمااااااااااان إىل حاااااااااااذر  

 ومصااااااااااري الشااااااااااباب للمااااااااااو  

 

 ت فيااااااااااااااااااه أو الكاااااااااااااااااارب  

 در در املشاااااااااااااااااايب ماااااااااااااااااان  

 

 البرشاااااااااااواعاااااااااااظ يناااااااااااذر   

 أهياااااااااااااا اآلمااااااااااااال الاااااااااااااذي  

 

 تاااااااااااااه يف جلااااااااااااة الغاااااااااااارر  

 أيااااااااان مااااااااان كاااااااااان قبلناااااااااا ؟  

 

 ثاااااااااااااااردرس العااااااااااااااا  وا   

 سااااااااااااااريد املعاااااااااااااااد ماااااااااااااان  

 

 عمااااااااااااره كلااااااااااااه خطاااااااااااار  

  ارب إ  ادخاااااااااااااااارت عناااااااااااااااا 

 

 دك أرجااااااااااوك ماااااااااادخرااااااااااا  

 رب إ  ماااااااااااااااااااؤمن باااااااااااااااااااام 

  

 بااااااااا  الاااااااااوحي يف الساااااااااور  

  اواعااااااااااااارتايف بااااااااااااارتك نلااااااااااااا 

 

 عي وإيثااااااااااري الُضاااااااااراااااااااا  

  ااخلطيااااااااااااااااارب فااااااااااااااااااغلر يل  

 

 ئة، ياااااااااخري ماااااااان غلاااااااارااااااااا  

 
 ظهور الدولة اإلخشيدية

ح  اهنارت الدولة الطولونية يف مرص يف عهد اخلليلة املكتلي باهلل أواخر القرن الثالث 

اهلجري، استقر أمر مرص بعد فرتة بيد أحد مواليهم من القادة العسكري  واسمه حممد بن 

ي ملك امللوك يف بالد فرغانة فيام وراء وهو اللقب الذي يعن« اإلخشيد» طغج، ولقبه

( حيث صد حممد بن ها224)، ونستطيع أن نقول بأن هذه الدولة قد ظهرت عام (1)النهر

 طغج هجوم العبيدي  )اللاطمي ( عىل مرص، فقلده اخلليلة والية مرص والشام.

من قبل، ثم  وقد استقر ا مر هلم يف تلك املناطق، ثم نازعهم عليها ابن رائق كام ذكرنا

                                                 
 .152اهلمدا : تكملة تاريخ الطربي ص (1)



 عصر سيطرة الرتك: الباب الثالث   

 

275 

 جرت حروب بينهم وب  احلمداني  للسيطرة عىل الشام مما سيأيت معنا فيام بعد بإذن اهلل!

ويف العموم كان اإلخشيديون من أفضل من حكموا مرص واستمروا عىل والئهم 

للخالفة العباسية، وحققت مرص يف عهدهم فرتة زاهرة حتى بلغ خراجها مليو  دينار يف 

 نحو أربعة مالي  دينار يف عهد كافور اإلخشيدي. عهد اإلخشيد ثم

( اضطرب حال الدولة اإلخشيدية التي كانت تتعرض هلجامت ها257وملا مات كافور )

القرامطة من الرش  وملك النوبة من اجلنوب، والعبيدي  )اللاطمي ( من الغرب، حتى 

 رص جديد، وتنتقل إليها( ليبدأ فيها عها252اهنارت أمام العبيدي  ح  اجتاحوا مرص )

 املناوئة للعباسي  ملائتي عام قادمة، حتى يأيت صالح الدين ا يويب!« اخلالفة»

* * * 
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 ي هللــــــــــاملتق

  

 هـ(333هـ حتى خلع يف صفر  316)من ربيع أول  

 وهو إبراهيم أخو الرايض باهلل وابن املقتدر باهلل.

أبيض مرشبا محرة، ويف شعره شقرة،  ،نفري ا قص ،قلر معتدل اخلَ  ،ن الوجهَس كان َح 

 .(1)، وأمه جارية اسمها خلوبوجعودة، كث اللحية، أشهل العين 

وكان ُيعرف عن إبراهيم هذا تدينه وتقواه، فهو عىل خالف املعتاد يف هذه اللرتة من 

املتقي » واختار لقب فيه وفاء وقناعةط، وكان  يرشب مخرا وال نبيذا قمل ،ا مراء وا ثرياء

، قال (2)غريه كان يتعبد ويصوم جدا، وكان يقول: املصحف نديمي، وال أريد جليساو ،«هلل

 .(3)«فالتقى فيه االسم واللعل» ابن كثري:

*** 

ِسل إىل بجكم  فأرسل كاتبه عباد اهلل الكاويف، ويف  -وكان يف واسط–ملا مات الرايض، ُأرر

الوزير بينام صاار منصاب الاوزير باال معناى وال ذلك الوقت كان كاتب أمري ا مراء يف منزلة 

صالحيات، فاجتمع عبد اهلل الكويف بالوزير وسائر من توىل منصب الوزارة من قبل، ومعهم 

 القضاااة وا عيااان وكبااار البياات اهلاشاامي، وتشاااوروا، ثاام اسااتقر ا ماار عااىل توليااة إبااراهيم 

أكثار انرصاافا وانعازاال مان أخياه  ، فكان يف خالفته(4)(ها221ربيع ا ول  22أخيه، فبويع )

 الرايض.

، وال غدر بأحد حتى وال عىل )يف املناصب( مل يغري عىل أحد شيئا» يذكر ابن كثري أنه
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تهيَّ رَسِ 
 وكان كاسمه املتقي باهلل كثري الصيام والصالة والتعبد.، عليها رَسَّ تَ ها ومل يَ رِي غَ مل يُ  (1)

فانقطع عنه  املصحف نديام، ال أريد نديام غريه.جليسا وال مسامرا، حسبي  وقال: ال أريد

 .(2)«مري بجكماجللساء والسامر والشعراء والوزراء والتلوا عىل ا 

 صراعات أمراء احلروب

مىض أمراء العرا  يف رصاعاهتم، فالربيدي أرسل جيشا لقتال بجكم فوجه ا خري 

عنيلة صمد فيها القائدان جيشا بقيادة القائدين الرتكي  نوشتك  وتوزون فجرت معركة 

رجب  15حتى استدعى ا مر أن يتحرك بجكم بجيشه الرئييس مددا له، فتحرك من واسط )

 ( ثم استقبل رسالة من توزون بأنه قد انترص عليهم وانتهى ا مر.ها221

وبينام بجكم يف طريق عودته إذ شن هجمة يف فرقة صغرية من جيشه عىل جمموعة من 

دون أن يرتب هلذا، وكان غرضه االستيالء عىل أمواهلم للتقوي هبا، وقد  ا كراد يف الطريق

هرب ا كراد منه لكن غالما منهم طعنه بالرمح دون أن يعرف من هو فسقط بجكم قتيال 

 ( يف حلظة ملاجئة ال تكاد ختطر عىل بال أحد، وهنا تغريت املوازين..ها221رجب  26)

تراك والديلم فاختللوا، إذ نصب الديلم عليهم فاجلنود التابعون لبجكم كانوا من ا 

قائدا منهم يدعى بلسوار بن مالك فلم يرض به ا تراك فقتلوه، فلجأ اجلنود الدياملة إىل 

 الربيدي باعتباره أقوى الرجال عىل الساحة. 

وأما الربيدي الذي خرج لتوه من هزيمة قاسية حتى لقد عزم عىل اهلروب من البرصة 

وبعد أن نلر منه أهل البرصة ومالوا إىل بجكم، لقد فوجئ الربيدي بمقتل بعد اهلزيمة 

خصمه القوي فجأة ثم انضامم جنود جدد إليه، فكان ذلك فرحا هائال من حيث ال حيتسب، 

فاحتلى باجلنود وأعطاهم ضعف رواتبهم. وأما اجلنود ا تراك فقد عادوا إىل واسط 

 ىل قيادهتم وسار هبم إىل بغداد.، فتوتكينكفأخرجوا قائدا حمبوسا يدعى 

إن كان ثمة فائدة عادت عىل اخلالفة من مقتل بجكم فهو أن اخلليلة سارع لإلحاطة عىل 

دار بجكم ومصادرة ما هبا من أموال قبل أن ُتنهب، فحصلت اخلزانة عىل مبلغ كبري، مليون 
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شهر يف منصب أمري ومائتي ألف دينار، وهي الثروة التي كوهنا بجكم عرب عام  وثامنية أ

 ا مراء.

ت فرصة كهذه، بل سارع بجيش يتوجه إىل بغداد لكي حيل يف لما كان الربيدي ليل

منصب أمري ا مراء، وهو الذي كان قبل أيام يلكر يف البحث عن مأوى! فتحرك من البرصة 

عن ( وحاول اخلليلة املتقي أن يمنعهم من هذا فأرسل إليه ينهاه ها221نحو واسط )شعبان 

ذ لنا منه يشء مل لِ نر ن أُ إنحن حمتاجون إىل مال ف» التحرك إىل بغداد، فأرسل الربيدي يقول:

أنا أحتاج إىل » فأرسل املتقي مائة ومخس  ألف دينار فأخذها الربيدي ثم قال: ،«نصعد

مخسامئة ألف دينار للديلم. فإن محلت إىّل وإاّل فإّن الديلم ال يمهلونى، وعىل كّل حال أنا 

فواصل تقدمه نحو بغداد، فأنلق  ،«سائر، فإن تلّقانى املال انرصفت، وإاّل دخلت احلُضة

املتقي أربعامئة ألف دينار ليجهز جيش اجلنود ا تراك ملواجهة الربيدي وجعل قائدهم سالمة 

 .(1)(ها221شعبان  22الطولو  الذي كان حاجبا لبجكم، ثم خرج معهم بنلسه )

قادرا عىل ملء اللرا، الذي تركه بجكم يف  -فيام يبدو– مل يكن عىل أن سالمة الطولو 

نلوس اجلند ا تراك، لذا اضطربت أمور اجلنود، حتى إذا اقرتب الربيدي من بغداد انشق 

بعضهم عليه وانحاز إىل الربيدي وتلكك اجليش حتى مل جيد سالمة نلسه إال اهلروب 

د، وضاعت أموال اخلالفة سواء التي أنلقت عىل واالختلاء، واهنارت القوة الدفاعية عن بغدا

الربيدي لريجع أو عىل جند ا تراك ليدافعوا، واضطربت ا وضاع يف بغداد حتى عزم 

التجار وأهل ا موال عىل اهلروب منها ملا يعرفون من رشاسة الربيدي وقسوته وكثرة ظلمه، 

اقعا، فاضطر اخلليلة إىل ( وصار أمرا وها221رمضان  2وأما الربيدي فقد دخل بغداد )

 منحه لقب الوزارة.

مل يلعل الربيدي يف بغداد غري هنب ا موال، من العامة أو حتى من اخلليلة ذاته، ثم 

قبض عىل وزير اخلليلة وأرسله إىل البرصة وحبسه هناك، وكان يثري اجلنود وحيرضهم عىل 

قد طلب ذات يوم نصف الشغب لكي يستغل هذا الشغب فيطالب با موال من اخلليلة، و

مليون دينار، فأرسل اخلليلة مائة ومخس  أللا فلم يقبل الربيدي وأرص عىل نصف مليون، ثم 
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هدد اخلليلة بمصري من سبقوه من اخلللاء املقتول  كاملستع  واملعز واملهتدي، فأجاب املتقي 

 مقهورا أن يؤدهيا إليه عىل دفعات!

الربيدي يواجه أزمة مل يتوقعها، لقد انقلب مكره عليه، من املال، كان  ةمع الدفعة ا خري

واعتاد اجلنود أن يامرسوا الشغب ويثريوا اللوىض ح  حيتاجون املزيد من املال، فثار جنوده 

عليه، واجتمع عىل ذلك ا تراك والدياملة معا، وهامجوا دار أيب احلس  أخي الربيدي واشتعل 

ره يف اجلزء الرشقي من بغداد وقطع اجلرس عىل هنر الوضع حتى انحاز الربيدي إىل معسك

اللرات لكي ال يعرب إليه أحد، لكن اللوىض كانت أكرب من ذلك، فلضال عن أن الناس 

أخذوا يف هنب ما للربيدي وقادته يف اجلزء الغريب من بغداد، فإن القتال قد اندفع حتى يف هنر 

( وتوجه نحو ها221ها )آخر رمضان دجلة، ومل جيد الربيدي إال أن هيرب من بغداد كل

واسط أمام هذا االنقالب العسكري الذي ذا  به نتائج سياسته يف إثارة اجلند وإطامعهم يف 

 املال.

 وضاع حلم الربيدي يف أقل من شهر وهو احللم الذي كان يعمل  جله سن  عددا!

ملة كورتك  أقوى كان جنود الربيدي منقسم  ب  ا تراك والدياملة، وكان قائد الديا

( وَقتَل قائد الرتك ها221شوال  2وأشجع، فاستوىل عىل ا مور وُنِصب أمري ا مراء )

 (، إال أن ا مر مل يستقر له أيضا!ها221شوال  5تكينك )

كانت هذه هي املرة ا وىل التي يصري فيها ديلمي عسكري أمري ا مراء يف بغداد، 

، فتجربوا يف بغداد كام يلعل أي جنود حيملون السالح والدياملة قوم عسكريون بال حضارة

ليس هلم خلق حضاري يف بلد هي عاصمة احلضارة يف كل ا رض، فأرسفوا يف السلب 

والنهب واالعتداء عىل أهل بغداد، وكان الذي تعجبه دار ينزل فيها بال أجرة، فام إن ُنِصب 

شوال  6س واحتشدوا يوم اجلمعة )كورتك  أمريا لألمراء يوم اخلميس، حتى اجتمع النا

(، غري أن كورتك  مل حيلل هلم ومل ينصلهم، فاتسعت االحتجاجات يف بغداد ومنع ها221

الناس خطباء اجلمعة من الصعود إىل املنابر، ثم اندلع القتال بينهم وب  اجلنود الدياملة وُقتِل 

 من اللريق  كثريون.

 يف الشام جرى مشهد آخر..
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 لبجكم إىل الشام حيث حممد بن رائق بعدما مل   من أمراء الرتك التابعلقد هرب كثري

 -وهو عدو غري مأمون هلم معه عداوات وحروب–يكن من سبيل آخر إال الربيدي 

وهو اآلخر عدو غري مأمون وقد قتل قائد اجلنود الرتك الذين بقوا يف –وكورتك  الديلمي 

فذهبوا إىل املوصل حيث نارص الدولة بن  -نهبغداد مما أثبت صواب رأهيم يف اخلروج ع

محدان، لكن هذا ا خري مل يكن عىل قدر توقعاهتم، فعادوا هارب  إىل سيدهم ا ول حممد بن 

 رائق الذي هو اآلن يف الشام.

بإغراء  توزون وخجخج ونوشتك  وصيغونقام اجلند ا تراك، وعىل رأسهم القادة: 

ثم مل يلبث أن وصلت إليه رسالة من اخلليلة املتقي تدعوه ابن رائق بالعودة إىل العرا ، 

للعودة إىل العرا  بعدما جرى فيها من اضطراب ب  الناس والدياملة، فعزم ابن رائق عىل 

العودة، ومىض نحو بغداد عن طريق املوصل فتصالح مع ابن محدان الذي أعطاه مائة ألف 

 ابن رائق وكورتك  عدة أيام دون حسم، دينار، ومن املوصل إىل بغداد فنشبت احلرب ب 

(، ها221ذي احلجة  1ثم ناور ابن رائق جيش كورتك  فدخل بغداد من اجلانب الغريب )

نه هبذا أدخل الشعب الغاضب من الدياملة كعنرص يف املعركة، إوكان هذا أفضل يشء فعله، إذ 

ا استطاع ابن رائق أن ينترص ولوال هذا العنرص الذي حارب الدياملة مع ابن رائق بكل قوة م

ويبقى يف بغداد، بل لقد كان عىل وشك اهلزيمة وفكر يف االنسحاب! ثم أصبح بلضل أهل 

بغداد منترصا متمكنا وهرب كورتك  واختلى ثم ُألقي القبض عليه َفُحبِس، وُقتِل من بقي 

نوات من خلعه عىل من اجلنود الدياملة ومن أرساهم، وعاد حممد بن رائق أمريا لألمراء بعد س

 يد بجكم!

ومن ناحيته، انتهز الربيدي تلك اللرصة فأرسل جيشا إىل واسط فانتزعها من يد الدياملة 

 الذين صاروا أذل قوم بعد أن كانوا أعز الناس قبل أيام!!

 املشهد يتكرر حبذافريه

شهد وبعودة ابن رائق إىل بغداد وتوليه منصب أمري ا مراء للمرة الثانية يتكرر امل

والتاريخ إىل حد نادر يثري الغرابة ويبعث عىل التأمل، فكأن الزمن عاد مخس سنوات إىل 

 الوراء ليكرر ذات ا حداث:

لقد ضاقت ا موال عىل ابن رائق بسبب الذين امتنعوا عن إرسال ا موال املقررة عىل 
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به فاجته إىل واسط والياهتم، وأول هؤالء هو أبو عبد اهلل الربيدي، فعزم ابن رائق عىل حر

( فهرب الربيدي إىل البرصة ثم قدم التعهدات بأن يؤدي ا موال املقررة ها222املحرم  12)

 عليه فتم الصلح وعاد ابن رائق إىل بغداد.

ثم أدت ا زمة املالية إىل ا زمة املتكررة، اجلنود الذين تعودوا عىل الشغب والتمرد إذا مل 

( بقيادة توزون ها222ربيع اآلخر  2فثار هؤالء عىل ابن رائق ) ُتدفع هلم ا موال والرواتب،

أحد الذين تزعموا حركة اإلتيان بابن رائق من الشام إىل بغداد،  -للملارقة–الرتكي، وهو 

وملا مل يكن لدى ابن رائق ما يكليهم انشقوا عنه وانحازوا إىل الربيدي )آخر ربيع اآلخر 

 قوى وصار ابن رائق ا ضعف.ا وة فصار الربيدي (، وهبذا انقلبت موازين القها222

حاول ابن رائق كسب ود الربيدي فعينه وزيرا للمرة الثانية! وللمرة الثانية مل يشبع هذا 

هنم الربيدي بل عزم عىل مهامجة بغداد كنلس احلال السابق، فجهز جيشا بقيادة أخيه أيب 

الدفاع فتحصن بدار اخلالفة فأصلح احلس ، وملا وصلت ا نباء إىل ابن رائق عزم عىل 

ا سوار ونصب آالت احلرب ودفع احلصار، فعم االضطراب بغداد وشاع االنلالت ا مني 

فيها، وكان سهال عىل أيب احلس  أن يستويل عىل بغداد وهي عىل هذه احلال فَهَزم ُجنرَد ابن 

ي عىل بغداد ودار ( واستوىل جيش الربيدها222مجادى اآلخرة  15رائق ومعه اخلليلة )

اخلليلة وابن رائق يف فلول اجليش إىل املوصل، وهرب ( ها222مجادى اآلخرة  21اخلالفة )

 ومل ينعم حممد بن رائق بمنصب أمري ا مراء إال ستة أشهر فحسب!

وبدأ الربيديون يف االنتقام، فقتلوا من وجدوه يف دار اخلالفة وهنبوها حتى مل يسلم منهم 

مما مل جير مثله عىل أحد من خللاء بنى ... من احلوادث العظيمة» واحدة جناح احلريم يف

 -الذي قاد االنقالب عليهم قبل سنة-، وأخذوا القائد الديلمي كورتك  (1)«العباس

فأرسلوه إىل واسط وال يدري أحد ماذا ُفِعل به، وعم النهب والسلب يف بغداد، ونزل بأهلها 

ديون ال يتورعون عن غصب الناس دواهبم وبيوهتم وأثاثها بل البالء الشديد، فلقد كان الربي

وغصبوهم طعامهم ورشاهبم، وكان اجلنود الربيديون عىل ثالثة أصناف: أتراك وديلم 

وقرامطة، فوقع بينهم وب  أهل بغداد معارك وفتن قتل فيها كثريون، ووقع بينهم وب  

عن  ي حل ببغداد، قال ابن ا ثريبعضهم كذلك معارك أضافت خرابا آخر إىل اخلراب الذ

                                                 
 .244املسعودي: التنبيه واإلرشاف ص (1)
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 .(1)«نهب ويعسف أهل العرا  ويظلمهم ظلام مل يسمع بمثله قطكان ي» أيب احلس  الربيدي

يف أثناء االضطرابات السابقة أرسل اخلليلة املتقي إىل نارص الدولة ابن محدان يف املوصل 

سن أخو نارص الدولة مل لكي يغيثه بجيش ضد الربيدي، عىل أن هذا اجليش الذي قاده أبو احل

يصل إال بعد أن كان الربيدي قد اقتحم بغداد باللعل وهرب منها اخلليلة وابن رائق، 

 فالتقامها يف تكريت، فعاد هبام إىل املوصل، فدخال يف كنف ورعاية نارص الدولة ابن محدان.

 يف ذلك الوقت تاقت نلس نارص الدولة إىل منصب أمري ا مراء والرجل ا ول يف

الدولة، ال سيام وهذا ابن رائق قد ضعف به احلال وأصبح ال قوة له، فعزم عىل التخلص منه 

شعبان  1( وحصل عىل منصب أمري ا مراء )ها222رجب  21ليصلو له ا مر فقتله )

سيف »بااحلسن الذي لقبه املتقي  وه أبووكذلك أخ ،«نارص الدولة» ( وعىل لقبها222

ليلة نلسه يف محايته وليس من رجل قوي آخر يوايل اخلالفة غريه يف . وكيف ال؟ واخل«.الدولة

 ذلك الوقت.

يف بغداد كانت املشاكل قد بدأت يف الظهور أمام أيب احلسن الربيدي، أهل بغداد رسى 

بينهم الغضب واالحتجاج والكراهية له بام ظلم وعسف وهنب، واجلنود املنقسمون ب  

تمرد والشغب إن مل جيدوا ما يرضيهم من ا رزا ، وهم قد ا تراك والديلم قد اعتادوا ال

صاروا مرتزقة منذ زمن ينتقلون من أمري إىل آخر ثم إىل آخر كلام تغري ميزان املال أو ميزان 

القوة، والربيدي نلسه قد فقد بغداد قبل ذلك بانقالب عسكري قاده حتالف القائدين الرتكي 

 والديلمي تكينك وكورتك .

ث انقالب عسكري آخر عىل الربيدي باالتلا  ب  توزون ونوشتك  غري أن وكاد حيد

ا خري أوصل اخلرب إىل الربيدي، فلشل االنقالب، فهرب مجع االنقالبي  إىل املوصل حيث 

(، وهبذا تغري ميزان القوة فزاد يف كلة ابن محدان ها222رمضان  5نارص الدولة ابن محدان )

 وضعف يف كلة الربيدي.

ل هذا بمسري جيش ابن محدان إىل بغداد، وما إن اقرتب اجليش منها حتى  وقد َعجَّ

انسحب أبو احلس  بن الربيدي عن بغداد إىل واسط، بعد أقل من أربعة أشهر من استيالئه 

                                                 
 .162، 7/161كامل يف التاريخ ابن ا ثري: ال (1)
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عليها، وعاد اخلليلة إىل بغداد حتت ظالل سيوف نارص الدولة ابن محدان، وعاد إليها ا عيان 

يام الربيدي، وقد كان هذا خربا سعيدا نزل بأهل بغداد وأشاع فيهم وغريهم ممن تركها أ

 االطمئنان.

ج ابنه أبا منصور من بنت  وقد أراد اخلليلة توثيق رباطه مع احلمداني  وإكرامهم فَزوَّ

 (.ها221نارص الدولة احلمدا  )ربيع اآلخر 

 فوضى ما قبل النهاية

حتى نجحوا يف دخوهلا بعد عدة معارك  حاول احلمدانيون مطاردة الربيدي إىل واسط،

قادها سيف الدولة احلمدا ، وحاول سيف الدولة أن يكمل مطاردة الربيدي ويدخل 

البرصة إال أن قلة ا موال منعته من تنليذ عزمه هذا، وكالعادة مل يلت وقت كثري حتى عانى 

وهبم انترص سيف الدولة من قادة اجلند ا تراك الذين يرون أنلسهم أصحاب القوة 

احلمدانيون عىل الربيدي، فكان توزون وجخجخ يتعاليان عىل سيف الدولة وُيسمعانه ما 

يكره، ويعامالنه كا نداد، وحاول سيف الدولة تلريق القائدين فوالمها عىل واليات لتكون 

هلام كاإلقطاعيات حيلظاهنا من العدو وهلام خراجها، كام حاول أن يوجه أطامعهم إىل الشام 

بدال من العرا ، لكن كل هذا مل جُيرِد شيئا، ومترد القائدان توزون وجخجخ عليه )آخر شعبان 

( وهجموا عىل معسكره ليال فاستطاع اهلرب إىل بغداد بعد أن ُقتِل بعض قواده وهُنِب ها221

 معسكره.

ثم مل يلبث أن وقع اخلالف ب  القائدين توزون وجخجخ، ودخل بينهام الربيدي عىل 

( ثم َسَمل عينيه ها221رمضان  12ط، وكان توزون ا كثر يقظة فهاجم جخجخ وأرسه )اخل

 يف اليوم التايل!

ه نارص الدولة احلمدا  أن يرتك وهرب سيف الدولة احلمدا  إىل بغداد، وهناك قرر أخ

 بأهنم مل يتحملوا (1)بغداد إىل املوصل يف ردة فعل غري مربرة عسكريا، يلرسها بعض املؤرخ 

التعامل مع ُجنرد اخلالفة الذين شاع فيهم التمرد والشغب وكثرة االنقالبات، وعىل رغم 

إحلاح اخلليلة املتقي عىل نارص الدولة بالبقاء إال أنه ترك بغداد باللعل بعد ثالثة أشهر من 

                                                 
 .2/67د. فارو  عمر: اخلالفة العباسية  (1)
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 دخوهلا مع اخلليلة، وقد توىل اجلند الديلم وا تراك هنب داره وممتلكاته.

ب  توزون وجخجخ فكر سيف الدولة يف العودة إىل بغداد مرة وح  وقع الرصاع 

أخرى، وحترك من املوصل بجيشه وراسل اخلليلة يطلب منه أمواال ليقاتل توزون الذي 

سيقصد بغداد بعدما صار ا مري ا قوى، فبذل له اخلليلة أربعامئة ألف درهم، إال أن سيف 

ىل املوصل مرة أخرى دون قتال، فدخل الدولة ما كاد يسمع بوصول توزون حتى انسحب إ

 ( وصار باللعل يف منصب أمري ا مراء.ها221رمضان  25توزون بغداد )

ومرة أخرى دار الرصاع ب  أمري ا مراء والربيدي، فقد هاجم الربيدي مدينة واسط بمجرد 

 أن خرج توزون إىل بغداد، فخرج توزون ملحاربة الربيدي، ويف أثناء هذا اخلروج عملت

الوشايات والشائعات يف تلجري العالقة ب  اخلليلة املتقي هلل وتوزون، وهي العالقة اهلشة التي 

يسيطر عليها سوء الظن أصال، حتى لقد ظن اخلليلة أن توزون قد حتالف مع الربيدي وأن توزون 

مداني  يف سيسلم اخلليلة إىل الربيدي مقابل نصف مليون دينار، فعزم اخلليلة عىل اهلروب إىل احل

 املوصل وأرسل إليهم أن يبعثوا فرقة عسكرية تؤمن خروجه من بغداد.

أرسل نارص الدولة هذه اللرقة بقيادة ابن عمه احلس  بن سعيد بن محدان، وخرج معها 

اخلليلة بأهله ومعهم أعيان بغداد، وما إن وصل هذا اخلرب إىل توزون حتى حتالف باللعل مع 

 بأن تزوج من ابنته وترك له واسط مقابل مبلغ سنوي، وعاد إىل بغداد. الربيدي وتوثق التحالف

ومن بغداد شن توزون هجوما عىل احلمداني ، فانترص عىل سيف الدولة يف معركة عند 

(، حتى اهنار الدفاع عن املوصل ها222( ثم مرة أخرى )شعبان ها222ربيع اآلخر  27تكريت )

إىل نصيب ، واستوىل توزون عىل املوصل، ومن هناك  -ومعهم اخلليلة–فانسحب احلمدانيون 

أرسل توزون إىل اخلليلة يطلب رضاه، فأجابه اخلليلة إىل أنه مل يلار  بغداد إال حينام وصله نبأ 

حتالله مع الربيدي، وأنه ال يقبل بالصلح إال إن تصالح مع احلمداني ، فاصطلحوا وفرض توزون 

 ي  وستامئة ألف دينار سنويا عىل أعامل املوصل.عىل نارص الدولة مبلغ ثالثة مال

بقي اخلليلة عند احلمداني  بينام سارع توزون بالعودة إىل واسط التي كان قد هامجها أمحد بن 

( ها222بويه يف مجع كثري من الديلم، ونشبت معركة كبرية استمرت بضعة عرش يوما )ذي القعدة 

(، وما إن انتهت املعركة حتى أصيب ها222ي احلجة ذ 4انتهت بانتصار توزون عىل ابن بويه )

 ي كان يعا  منه، فلم ُيكمل يف مطاردة ابن بويه وعاد إىل بغداد.ذتوزون بالرصع ال
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وأما الربيدي فقد وقع يف أزمة داخلية إذ نشبت أزمة بينه وب  أخيه أيب يوسف الذي 

ا ذهب يف احلروب، وهو ما كان كثرت أمواله وجنوده فيام قلت أموال وجنود أيب عبد اهلل مم

يزيد من انحياز اجُلند الذين مع أيب عبد اهلل إىل أيب يوسف، ثم إن هذا ا خري مل يكف عن 

مهامجة أخيه بالتهور واجلنون وقلة احلرص عىل املال ويدين كثرة إهالكه ا موال، وصار إن 

أخوه باالنقالب عليه طلب الربيدي قرضا ال يقرضه إال القليل، فخاف ا خري أن يقوم 

ى حادة فامت )شوال  (، ها222فاغتاله، ثم ظل بعدها ثامنية أشهر فحسب، أصيب فيها بُحمَّ

 فاضطرب حال الربيدي  للرتة بعد ذلك!

 نهاية املتقي هلل

يف املوصل ظهر للخليلة املتقي باهلل أن احلمداني  قد ضجروا منه ورغبوا يف أن يرتكهم، 

طلب الصلح والعودة إىل بغداد، فاستقبل توزون وفد اخلليلة باإلجالل فأرسل إىل توزون يف 

واإلكرام، وبذل ا يامن والعهود بالسمع والطاعة له وباإلكرام واالحرتام له وملن معه، 

 وتوثقت هذه العهود أمام القضاة وا عيان يف بغداد.

، فقدم اإلخشيد إليه كان املتقي قد راسل اإلخشيد يف مرص يشكو إليه ما انتهى به احلال

من مرص إىل الرقة، وأظهر من الطاعة واخلضوع له ما ال يرى عرش معشاره من أمراء العرا  

الذين ال يملكون عرش معشار ما يملكه اإلخشيد! وعرض عليه جمتهدا أن يأيت معه إىل مرص 

بقى يف ويكون يف رعايته وتصبح مرص مقر خالفته فأبى املتقي، فاجتهد اإلخشيد معه أن ي

 الرقة وال يذهب إىل بغداد وال يأمن لتوزون مهام أدى ا يامن والعهود.

عىل أن املتقي ح  عاد إليه الوفد من عند توزون وأخربه بالصلح وا يامن وشهادة 

(، ويف الطريق إىل ها222املحرم  26الناس عليها اطمأن إىل هذا، فتحرك من الرقة إىل بغداد )

مرة أخرى جيدد ا يامن ويستوثق من العهود فجدد توزون أداءها  بغداد أرسل إىل توزون

( فتقابال يف منطقة تسمى السندية، ها222صلر  22وااللتزام هبا، وخرج توزون من بغداد )

ها أنا قد وفيت بيميني، والطاعة » وهناك نزل توزون وقبل ا رض أمام اخلليلة ثم قال:

 .(1)إىل بغداد واخلليلة وأهله أرسى يف قبضتهثم قبض عليه فَسَمل عينيه، وعاد  ،«لك

                                                 
 .127، 7/126ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)



 الضعفاءالعباســيون    

 

286 

 وهكذا انتهى عهد اخلليلة املتقي هلل..

 ومن الطرائف ما قاله أبو احلس  بن عياش:

واهندمت  ،سحاقات كثرية فانسحقت خالفة بني العباس يف أيامهإاجتمعت يف أيام املتقي 

د فقال:اء التي هبا كان فخرهمُضقبة املنصور اخل   ، وَعدَّ

 ن يكنى أبا إسحا كا. 

 يب إسحا أوكان وزيره القراريطي يكنى ب. 

  بن إسحا  اخلرقياوكان قاضيه. 

 وكان حمتسبه أبو إسحا  بن بطحاء. 

 وكان صاحب رشطته أبو إسحا  بن أمحد بن أمري خراسان. 

 وكانت داره القديمة يف دار إسحا  بن إبراهيم املصييص. 

 (1)وكانت الدار نلسها دار إسحا  بن كنداج. 

 املشرق امللتهب

كانت صورة الرصاع القائم يف العرا  هي ذاهتا صورة الرصاع القائمة يف املرش  ب  

فارس وطربستان وخراسان، وإن كان ا مراء يف املرش  يتصارعون عىل مساحات أكرب 

 ومدن أقوى، عىل النحو التايل:

اني ، ويف اجلانب حتالف ماكان بن كايل مع وشمكري عدوه القديم ضد حللائه السام

( ُهِزم فيها ماكان أمام ها221املقابل حتالف البوهييون مع الساماني ، ونشبت معركة كبرية )

أيب عيل بن حمتاج وايل الساماني  عىل خراسان واملتحالف مع البوهيي ، وهبذا استوىل أبو عيل 

الستيالء عىل مدن بن حمتاج عىل الري وهرب وشمكري إىل طربستان، وأخذ ابن حمتاج يف ا

كانت حتت سيطرة وشمكري من قبل كزنكان وأهبر وقزوين وقم ومهذان وهناوند والدينور 

 .(2)(ها222وغريها )

حمتاج ليقينهم بأنه ال يستطيع السيطرة عىل كل هذه املدن، حياللون ابن كان البوهييون 
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ذه ال سيام بعد أن وأهنم سيستطيعون يف حلظة ما أن يأخذوا  نلسهم، وقد صحت نظرهتم ه

(، فاضطرب حال الساماني  لبعض الوقت فاستوىل ها221تويف ا مري نرص الساما  )

احلسن بن بويه عىل الرِي، املدينة اللارسية ا هم عىل حدود طربستان، وأدخلوها يف 

 .(1)سلطاهنم انتزاعا من الساماني 

حال الساماني  إال وبدأوا يف وهنا تغريت خريطة التحاللات مرة أخرى، فام إن استقر 

(، وأما وشمكري فقد دخل يف ها222حماولة اسرتجاع الري، وفشلت حماولة قادها ابن حمتاج )

وهو ابن عم –طاعة الساماني  فوجهوه الستعادة جرجان التي انتزعها احلسن بن اللريزان 

وت ا مري نرص ماكان بن كايل، وكان من قبل حليلا للساماني  ثم انقلب عليهم عند م

 .(2)(ها222وقد نجح وشمكري وانترص عىل احلسن )صلر  -الساما 

 جبهة الثغور يف عهود القاهر والراضي واملتقي

يف تلك املرحلة كانت الدولة العباسية متوج باالضطرابات واللتن يف العاصمة وما 

خم بلغ يف ض( بجيش ها222حوهلا، وكانت فرصة ال يمكن إفالهتا، فهاجم الروم ملطية )

بعض التقديرات مخس  أللا، وحارصوها حصارا حمكام وال جيد أهلها مغيثا حتى أهلكهم 

(، فأخذ القائد الرومي ها222مجادى اآلخرة  1اجلوع وعجزوا عن املقاومة فاستسلموا )

أراد النرصانية من » مها الصليب وأعلن:احدإعددا كبريا من ا رسى ثم وضع خيمت  عىل 

عليه أهله وماله ومن أراد اإلسالم انحاز إىل اخليمة ا خرى  دَّ خيمة الصليب لرُيَ  نحاز إىلا

نحاز أكثر املسلم  إىل اخليمة التي عليها الصليب طمعا اف« وله ا مان عىل نلسه ونبلغه مأمنه

، ثم أطلق اآلخرين مع محاية من فرقة عسكرية كام تقتيض رشوط يف أهليهم وأمواهلم

ار بجيشه فأكمل التخريب واالقتحام فاستوىل عىل سميساط ودمر كل ما التسليم، ثم س

 استطاع يف طريقه، وكان يرسح ويمرح بال رادع.

عىل أن البيزنطي  مل يكونوا يف حال جيدة، بل هم يف رصاع داخيل ويف رصاع خارجي 

لة مع أطراف أخرى كالبلغار وا رمن، وهذا ما جعلهم يرسلون طلبا للهدنة إىل اخللي

(، وإن مل  ل من االستعالء، فلقد أرسلت نسختان: رومية مكتوبة ها226الرايض باهلل )
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بالذهب وعربية مكتوبة باللضة، مع هدايا ونلائس، ومل يكن أمام اخلالفة العباسية إال أن 

القعدة  يتستجيب فام هلا قوة باملواجهة وال رغبة فيها، واستتبع هذا تبادل لألرسى تم )ذ

  املنطقة احلدودية ب  الدولة اإلسالمية والبيزنطية.( يفها226

( بتوغل رومي كبري وصلوا فيه إىل ما قبل حلب وأرسوا فيه ها222وانتهت اهلدنة )

عددا هائال من املسلم  بلغ نحو مخسة عرش أللا، ثم رد عليهم املسلمون بغزوة قادها أمري 

 عدة أرس وقد ساملا وعاد وغنم ىوسب فقتل» طرسوس أحدثت توغال كبريا يف أرض الروم

 .(1)«املشهورين بطارقتهم من

( ثم أرسل ملك ها221وكرر الروم هجومهم عىل أرزن وميافارق  وأرسوا )صلر 

 فيه وجهه صورة فصارت وجهه به مسح املسيح أن ُزِعم منديال يطلب» الروم إىل املتقي هلل

 فأحُض املسلم  أسارى من كثريا عددا قأطل املنديل أرسل إن أنه وذكر ،الرها بيعة يف وأنه

ثم استقر أمرهم عىل أن املسلم  ا رسى أوىل من « واستلتاهم واللقهاء القضاة هلل املتقي

 املنديل فأرسله إليهم، فأطلق ا رسى.

( بجيش ضخم بلغ نحو ثامن  أللا، ها222وهاجم الروم بلدة رأس الع  )ربيع ا ول 

القتل وا رس، فدافع عنها قبائل ا عراب القريبة منهم فقاتلوا فاقتحمها وهنبها، وأشاع 

 الروم قتاال عظيام حتى أجربوهم عىل االنسحاب منها رغم فار  العدد والعدة.

وإىل هنا سينتهي دور اخلالفة العباسية يف مواجهة الروم، فسيأيت بعد ذلك زمان يتحمل 

جقة ليجددوا عهد اجلهاد الكبري بعد فيه احلمدانيون عبء هذه املواجهة، ثم يأيت السال

 اختلائه لعقود طويلة.

 ويف عهد املتقي ظهر يف ساحة ا عداء عدو جديد.. أولئك هم الروس!

(، ها222)« بردعة» لقد فوجئ أهل أذربيجان هبجوم هائل قام به الروس عىل بلدة

مجيعا يف وقت قصري وهزموا اجليش الذي قاده واليها املرزبان أبشع هزيمة حتى لقد أبادوهم 

وكانوا أكثر من مخسة آالف، وكان غالب هذا اجليش من الدياملة، واستولوا عىل بردعة، 
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وأحسنوا السرية يف أهلها، وأعلنوا أهنم لن يضطهدوا أحدا الختالف دينه وإنام ا مر نزاع 

 عىل امللك وأن عليهم حسن معاملة الرعية وعىل أهل البلد حسن الطاعة، وصار الروس

 ةينترصون عىل اجليوش اإلسالمية املتتابعة بسهولة، ومل يقض مضاجع الروس إال املقاوم

الشعبية من العامة، ما دفعهم إىل إعالن أن من بقي يف البلدة بعد ثالثة أيام فقد حّل دمه، وملا 

بقي أكثرهم بعد هذه ا يام أوقع هبم الروس مذبحة هائلة وأرسوا منهم بضعة عرش أللا، 

بقي منهم فرضوا عليه مبلغا لينجو من القتل فأبى أكثر أهلها فقتلهم الروس عن ومن 

 .(1)آخرهم

 

 

 

 

 

 

 

 

وفيام كان الروس يواجهون أهل بردعة ويقتلوهنم كان الوايل اهلارب املرزبان يعيد جتميع 

 ةاجليوش واجلنود حتى اجتمع له نحو ثالث  أللا، واجته يقاتل الروس الذين ساروا إىل بلد

لكن حاله مل يكن أفضل، فام زالت كل معركة تنتهي بنرص الروس فيام صار يشبه  ،«مراغة»

 خلق هلم عظيمة أمة» القانون الذي ال سبيل إىل كرسه، حتى وصلهم ابن مسكويه بقوله:

 .(2)«يقتل أو يقتل حتى منهم الرجل يوىّل  وال اهلزيمة يعرفون ال شديد بأس وهلم عظام
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عىل إخالص طائلة منهم فأنعم عليهم بتغري احلال؛ ذلك أن الروس  ثم لعل اهلل اطلع

أكثروا من أكل اللواكه يف مراغة فنزل هبم وباء وكثرت فيهم ا مراض التي قضت عىل كثري 

س من املواجهة الرصحية فلكر يف نصب كم  هلم، ئمنهم، ويف ذات الوقت كان املرزبان قد ي

أساس أن ينسحب من أمامهم ثم يضع كمينا يف مضايق  فوضع خطته يف املعركة التالية عىل

اجلبال حتى إذا طاردهم الروس خرج عليهم الكم  من خللهم وارتد اجليش إليهم من 

أمامهم فحارصوهم، وقد متت اخلطة بنجاح: واجههم ثم ادعى اهلزيمة ثم انسحب فطاردوه 

وم إذا باجليش يستمر يف حتى جاوزوا موضع الكم ، فلام أراد أن يعيد اجليش إىل اهلج

ُت » هزيمته وانسحابه ويرفض جنوده أن يعودوا إىل املواجهة، يقول املرزبان:  بالناس ِصحر

 عىل الناس استمر إن أنه فعلمت الروس هيبة من قلوهبم يف تقدم ملا يلعلوا فلم لريجعوا

 :قال .همآخر عن فقتلوهم هبم فلطنوا الكم  إىل عادوا ثم أكثرهم الروس قتل اهلزيمة

 الديلم أكثر عاد فحينئذ الشهادة عىل نليس ووطنت وصاحبي أخي وتبعني وحدي فرجعت

 وصدقناهم ورائهم من فخرجوا بيننا بالعالمة بالكم  ونادينا وقاتلناهم فرجعوا استحياء

الذي كان خمزنا  البلد حصن إىل الباقون والتجأ أمريهم منهم كثريا خلقا منهم فقتلنا القتال

وات، ثم وصل إليه مدد من احلمداني  مل يلعل شيئا كثريا لنزول الثلج الذي ال حيتمله لألق

العرب وال جييدون القتال فيه، لكنه كان مددا معنويا كبريا، ومنذ تلك اللحظة تغري احلال 

وانقلب ميزان املعركة، واشتد املرض ونزل املوت بالروس، وكان من عادهتم أن يدفنوا 

ه فزاد هذا يف تلو  املسلم ، ثم عزموا عىل اهلروب ليال من احلصون إىل سالح الرجل مع

 .(1)السلن إىل بالدهم، حتى مل يستطع املرزبان أن يطاردهم

 موت أبي طاهر القرمطي 

يف عهد املتقي هلل ال نجد نشاطا للقرامطة الذين انتهى حاهلم إىل الضعف بعد أزمة 

يف هذا العهد هو موت زعيمهم أيب طاهر القرمطي  الدعي ا صلها ، عىل أن أهم ما كان

( الذي ارتكب من اجلرائم ما مل يرتكبه أحد قبله يف تاريخ اإلسالم، من ها222)رمضان 

 انتهاك احلرم الرشيف ونزع احلجر ا سود وقتل احلجاج يف الطريق إىل ويف جوار الكعبة.

                                                 
 وما بعدها. 7/122ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ وما بعدها، و 6/14ابن مسكويه: جتارب ا مم  (1)



 عصر سيطرة الرتك: الباب الثالث   

 

291 

 لم  يف سائر البالد..وال ريب أن خرب موت القرمطي نزل بردا وسالما عىل املس

وكان الربيدي قد حاول جذب القرامطة إىل صله يف الرصاع الدائر ب  ا مراء يف 

هدايا كثرية، منها مهد من ذهب ( أهدى إليه ها221العرا ، فح  ُولِد  يب طاهر مولود )

 .(1)مرصع باجلواهر، وجالله منسوج بالذهب حمىل باليواقيت، وغري ذلك

مطة بعد وفاة أيب طاهر إخوته أبو العباس وأبو القاسم وأبو يعقوب، توىل أمر القرا

 .(2)وكانوا ذوي اتلا  وانسجام يف الرأي، وكذلك وزراؤهم السبعة

وقد دخلوا يف الرصاع الدائر ب  أمراء العرا  بعد أن مات الربيدي، وتوىل أخوه أبو 

ند حتى هرب إىل القرامطة، فحاولوا احلس  أمر الربيدي  بعده فأساء احلكم فانقلب عليه اجلُ 

إعانته بجيش يرده إىل ملكه غري أهنم فشلوا بعد حصار فاشل للبرصة فسعوا يف الصلح بينه 

 وب  ابن أخيه الذي توىل امر الربيدي ، فتم هلم ذلك فعادوا إىل بالدهم.

* * * 
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 املستكفي باهلل

  

 هـ(334هـ حتى خلع يف مجادى اآلخرة 333)من صفر  

 وهو عبد اهلل بن املكتلي بن املعتضد بن املوفق.

 ،حسن اجلسم والوجه، أبيض اللون مرشبا محرة ،ربعة ،وكان املستكلي مليح الشكل

وأمه أم  .ةسن  نف، خليف العارض ، وكان عمره يوم بويع باخلالفة إحدى وأربعأقنى ا 

 .(1)ولد اسمها غصن

* * * 

صلت إليها اخلالفة انعكست آثارها عىل أفراد البيت ال ريب أن احلال املأساوي التي و

العبايس نلسه، حتى صاروا يستغلون بطش ا مراء وتسلطهم يف طلب اخلالفة  نلسهم 

والتنافس عليها باحليلة لدى ا مراء املتغلب  عىل اخلالفة، فليت شعري: كيف بلغ اخلللاء أن 

 يطلبوا من جنودهم تنصيبهم متعهدين بالوفاء هلم!

هذا ما حدث يف حالة املستكلي باهلل، لقد استطاع التواصل عرب امرأة سيئة ا خال  

والعالقات إىل واحد من قيادات توزون الرتكي فرتة اضطراب عالقته مع املتقي باهلل، وضمن 

هلم ا مان  نلسهم أال يأخذهم بثأر أحد آذوه من بيت اخلللاء، بل وعرض عليهم استخراج 

دينار من أموال بيت اخلالفة وكنوزهم، ووعد أن تكون منها مائة ألف لتوزون، ثامنامئة ألف 

فهكذا استقر ا مر بينه وب  توزون، فسعى يف البيعة له، فتمت البيعة للمستكلي )صلر 

( وكان أول ما فعله هو أن طارد اللضل بن املقتدر ملا يعلم عنه من السعي يف طلب ها222

 .(2)فاختلى هذا ا خري، فهدم املستكلي داره املطلة عىل هنر دجلةاخلالفة ومنافسته عليها، 
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وأما املرأة التي كانت طريقه يف الوصول إىل اخلالفة فقد صارت القهرمانة اخلاصة 

باملستكلي، واتسع نلوذها يف عهده، وتولت شؤون البحث عن ا موال والكنوز اخلاصة 

ها وكانت تأخذ ما تشاء لنلسها، ثم زاد ا مر ببيت اخلالفة ال سيام املتقي حتى ظلرت بأكثر

حتى كانت تداهم بيوت التجار وا غنياء فتصادر ما تشاء من املال بحجة الشبهة، وأخريا 

صارت تأخذ ما تشاء ممن تشاء بال حجة وال شبهة.. وهذه املرأة ستكون فيام بعد سببا يف 

 زوال ملكه!

( ها222إىل بغداد )ربيع اآلخر  -الربيدي أخو أيب عبد اهلل–قدم أبو احلس  الربيدي 

حياول التحالف مع توزون ضد ابن أخيه أيب القاسم الذي تزعم الربيدي  بعد أن انقلب 

عليه، وكان ثمة حتالف قد فشل من قبل مع القرامطة ذكرناه يف عهد املتقي، فوعده توزون 

ل ا موال إىل بغداد ومعلنا باإلعانة والتحالف، غري أن أبا القاسم يف البرصة سارع بإرسا

التبعية لتوزون واخلليلة، فلشلت خطة أيب احلس  هذه، فانتقل ليدبر أمرا آخر؛ لقد سعى يف 

اإلطاحة بوزير توزون ابن شريزاد ليتوىل هو الوزارة مكانه، ولكن ا خري اكتشف هذا 

 (.ها222السعي فقتله )ذي احلجة 

ر نارص الدولة ( أوشكت حربان ها222وخالل هذا العام ) أن تقعا؛ ا وىل: ح  َأخَّ

احلمدا  دفع ا موال املقررة عليه وأضاف إىل ذلك استعانته ببعض اجلنود اللارين من 

( إىل ها222قبل هذا، فخرج جيش توزون )رجب  توزون عىل غري االتلا  املربم بينهام

ستقر ا مر عىل ذلك، املوصل، لكن نارص الدولة عاد فطلب الصلح وتعهد بدفع ا موال فا

والثانية: ح  هاجم أمحد بن بويه مدينة واسط يف ذات الوقت الذي خرج فيه توزون إىل ابن 

(، فتحرك جيش توزون إىل حربه غري أن ابن بويه انسحب من أمامهم ها222محدان )رجب 

 (.ها222دون قتال )رمضان 

خضع لتوزون، وأن أمراء  وح  بدا أن ا مور قد استقرت يف العرا ، وأن اجلميع قد

ا طراف ب  قوي قد مات كالربيدي والقرمطي أو أمري قد خضع كابن الربيدي وابن 

( وكان ها224محدان.. ح  ذلك تغريت اخلريطة مرة أخرى.. لقد مات توزون )املحرم 

 خلف ا فق عهد جديد تدخله اخلالفة العباسية والتاريخ اإلسالمي كله!

* * * 
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 ر سيطرة الرتكنظرة على عص

  

إذا حاولنا صناعة رسم بيا  خلريطة انحراف ا مة عن سللها الصالح وعن عرصها 

النقاط املهمة يف هذا االنحراف، ذلك أنه أسس  ىحدإالذهبي فسيأيت عرص سيطرة الرتك ك

لبدايات جديدة ستظل تتطور وتلرت  حتى تصل إىل مراحل خطرية ترتك تأثريها حتى حلظة 

 السطور! كتابة هذه

 بداية احلكم العسكري

ح  نتتبع املسار التار ي النحراف ا مة عن احلكم الرشيد الذي مثله العرص النبوي 

 واخلالفة الراشدة سنضع أيدينا حتام عىل هذه املحطات:

وآل البيت من بعده، وليست  لعيل « حق»ظهور املذهب الشيعي الذي يرى بأن اخلالفة  -1

 .ا مة فهي التي تنصب اخلليلة وهي التي تعزله إن رأت منه اعوجاجا اختيارا حرا ترضاه

ظهور أول خليلة حيكم بالتغلب، وهو عبد امللك بن مروان، حيث بايعته ا مة بعد أن  -2

 استطاع أن يوحد البالد بالغلبة وهيزم عبد اهلل بن الزبري يف مكة.

 وبام أثبتوا واقعيا أهنم اللئة ا قوى اعتقاد ا موي  أهنم أهل هلذه اخلالفة بقدر اهلل -2

 وا شد شوكة فيها، وا قدر عىل حكمها وإعادة جمدها.

قيام الدولة العباسية عىل اللكرة الشيعية التي تقول بأن اخلالفة حق موروث، فتسمى  -4

بام له من مدلوالت دينية، ثم السجال العبايس « اإلمام» صاحب الدعوة ثم اخلليلة بللظ

ل « الدينية» حول ا حقية (1)العلوي باخلالفة، مما جعل منصب اخلالفة وإن كان حُيَصَّ

                                                 
وبطبيعة احلال مل يكن السجال حمصورا ب  العباسي  والعلوي  وحدهم، بل إن أمر احلكام كاان واحادا  (1)

سايوف، وهاذا قرمطاي من أهم اخلالفات يف اللكر اإلسالمي، وهو سجال كان جماله يف الكتاب ثام يف ال

ن روح اهلل حتاال يف أجسااادكم؟ فقااال لااه أأخاارب  هاال تزعمااون »وقااف أمااام املعتضااد أسااريا فقااال لااه: 

 =القرمطي: يا هذا إن حلت روح اهلل فينا فام يُضك؟ وإن حلت روح إبليس فام ينلعك؟ فال تسأل عاّم ال
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بالشورى نظريا إال أنه حمكوم أيضا باختيار من داخل البيت العبايس )من وجهة نظر 

 العباسي ( أو من داخل البيت العلوي )من وجهة نظر العلوي (.

حلضاري با عاجم، وسيأيت احلديث من بينها االحتكاك ا-وبالتداخل مع عوامل أخرى  -5

ظهر اخلليلة الضعيف الذي حيظى هبالة التعظيم واالحرتام لكونه من  -عنه بعد قليل

البيت النبوي، لكنه ليس أهال للخالفة، وتوافق هذا مع وجود طبقة عسكرية من الرتك، 

، فلتح وهم بالنسبة إىل العجم كا عراب بالنسبة إىل العرب؛ قوم حماربون بال حضارة

 ضعف اخلالفة الباب أمامهم لتأسيس أول حكم عسكري يف تاريخ املسلم .

ونحن إذ نتحدث اآلن بعد أكثر من اثني عرش قرنا من تلك اللحظة التار ية، فإنام يعني 

هذا أن التجربة اإلنسانية من احلكم العسكري قد صارت يف حكم احلقيقة التار ية، ذلك أن 

 يف يد طرف من ا طراف هو باب االستبداد واللساد واإلفساد. اجتامع القوة والسلطة

ولذلك يكون احلكم العسكري بداية اهنيار ا مة حضاريا ثم عسكريا، ومؤسسا 

الستبداد عنيف يعا  منه اجلميع، ثم تكون النهاية يف العموم هو االحتالل ا جنبي هلذه 

احلضاري وضعف مقاومتها  ا مة؛ احتالل يستغل ضعلها العسكري أوال ثم ضعلها

زهتا ويالت االستبداد رلالستبداد، وعند هذه النقطة تذو  ا مة ويالت االحتالل التي أف

حتى  رج منها جيل جديد يستلهم أصوله ويبني حركة املقاومة واجلهاد التي تكون بداية 

 النرص وإعادة التأسيس من جديد بعد تضحيات عظيمة وهائلة.

 هذه ا مثلة..والرتك كانوا أحد 

لقد بدأوا كجنود حمرتف  يف ظل الدولة فأنقذوها من االهنيار العسكري بعاد ترساب 

 الضااعف إىل العنرصاا العااريب واللاااريس منااذ عهااد املااأمون، واسااتطاعوا باللعاال إعطاااء 

                                                 
ماات وأباوكم العبااس  ن النباي إعام  صك. فقال: ما تقول فيام  صني؟ فقال: أقول  يعنيك وسل=

حّي فهل طلب اخلالفة؟ أم هل بايعه أحد من الصحابة عىل ذلك؟ ثم مات أبو بكر واستخلف عمر وهو 

ليه. ثم مات عمر وجعلها شورى يف ستة أنلس ومل يوص إىل العباس وال إيرى موضع العباس ومل يوص 

العاربي: تااريخ «. حابة عاىل دفاع جادك عنهاا؟أدخله فيهم، فبامذا تستحقون أنتم اخلالفة وقد اتلق الصا

. ومثل هذا قاله اخلوارج عىل اختالف طاوائلهم والشايعة عاىل اخاتالف فارقهم، 265خمترص الدول ص

 فقد كان سجاال شمل مجيع ا طياف اإلسالمية.
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دفعاة جديادة وهائلاة حلركاة اجلهااد، سااواء جهااد الاروم يف الشاامل الغاريب أو ا رماان يف 

د والصيني  وا تراك فايام وراء النهار، وساطروا يف هاذه الصالحات تراثاا الشامل أو اهلنو

 بطوليا رائعا!

لكنهم ما إن خرجوا من حيز اجلندية املحرتفة وصاروا من رجال السلطة حتى تراجعت 

قوة الدولة كلها، فضعلت اخلالفة وازدادت االستقالالت يف ا طراف وابتدأ االضطراب يف 

وهم الذين مل –للاء وقتلهم، وما كان اإلصالح يسريا فإن ا تراك مواقع السلطة بعزل اخل

كانوا أبعد الناس بحكم تنشئتهم  -حيتمل أهل بغداد وجودهم ملا فيهم من طبع البداوة

 العسكرية عن التلكري يف سبيل غري القوة حلل املشكالت.

العريب القوي  وطوال عرص سيطرة العسكر مل تعتدل أحوال اخلالفة إال ح  ظهر القائد

ما جيعل أحدا من العسكر  -وهي يف ذلك الوقت: النسب العبايس–الذي له من الرشعية 

الرتك ال جيرؤ عىل منازعته وال منافسته، وله من القوة العسكرية والبطولة يف احلرب والقتال 

هلل، ما جيعله مهابا قويا يف عيوهنم ونلوسهم فخضع له العسكر ا تراك، فذلك هو املوفق با

 وكذلك كان احلال يف عرص ولده املعتضد، ثم عرص حليده املكتلي!

فإذا خلتت هذه البطولة العسكرية يف عهد املقتدر، عاد الرصاع مرة أخرى ب  اجلناح 

املد  املتمثل يف اخلليلة والوزراء وب  اجلناح العسكري املتمثل يف العسكر ا تراك وقائدهم 

وصحيح أن مؤنسا كان يلهم رضورة الرشعية وأنه انزعج  مؤنس وبعض القادة اآلخرين،

ملقتل املقتدر إال أنه كان وحيدا يف إدراك هذا املعنى.. وهكذا، عاد الضعف إىل اخلالفة 

واجلناح املد  فعاد اهنيار الدولة من جديد وواصلت ا يام سريهتا حتى أسلمها احلكم 

 .العسكري الرتكي إىل االحتالل العسكري البوهيي

إن إصالح الدولة العسكرية هو واحد من أصعب ا مور وأكثرها كللة بالنسبة 

للشعوب، ونادرا ما استطاع شعب أن يتخلص من حكم عسكري قبل أن يصل إىل مرحلة 

 االحتالل ا جنبي، وهو إن استطاع هذا فبتضحيات عظيمة!

عسكرية تؤكد وحتى حلظة كتابة هذه السطور ما تزال دراسات العالقات املدنية ال
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 .(1)رضورة خضوع القوة العسكرية للسلطة املدنية ذات الرشعية

إن طابع اإلسالم املد  يف احلكم والسياسة ظاهر بوضوح، ومن املؤسف أن يكون هذا 

يف الوقت  -لدينا عىل إنتاجه مالحظات وحتلظات–جليا ملسترش  مثل جوستاف جرونيباوم 

، وقد رأينا أن ننقل من كالمه هذه (2)مة اإلسالميةالذي ال يكون ظاهرا لبعض أبناء ا 

 اللقرة؛ قال بعد حديث عن اجلهاد والشهادة يف نظر املسلم :

ا» ب  ُ مدنية من صور التطور  (3)ومع ذلك فإن احلضارة اإلسالمية حضارة مدنية، فإن َأرضر

القة، واملد  يعلو اإلنسا  كالعامِل والويل وا ديب قد اجتذبت إليها معظم طاقة اإلسالم اخل

حق  -وهو موظف مد –عىل اجلندي يف ترتيب الطبقات االجتامعي، وامللروض أن للوزير 

ا سبقية عىل القائد، يدلك عىل ذلك أن ما ُعِقد من ا بحاث عىل نظرية احلكم يبحث 

حكم الدولة  -بوصلهم طائلة–منصب الوزارة قبل إمارة احلرب، وكثريا ما توىل اجلند 

املنعقد عىل « اإلمجاع» مية، ولكن هذه السيادة الواقعية )غري الرشعية( مل تغري بأي حالاإلسال

ثر اخلللاء من تويل اإلمرة عىل جنده بشخصه،  أن رئاسة الدولة وظيلة مدنية... ومهام ُيكر

ومهام يكثر الشعراء من التغني بشجاعته، فإنه مل يكن إال موظلا مدنيا أوال، وجنديا ح  تلم 

ت. وصور اإلنسانية املثالية التي هي من خواص احلضارة اإلسالمية إنام تتمثل شخصية املُ  لاِمَّ

 .(4)«غري عسكرية وإن واصل القوم استحسان اللضائل العسكرية

 بداية سلطان العجم

وكان عرص سيطرة الرتك فاحتة لسابقة جديدة يف التاريخ اإلسالمي، وهو سلطان العجم 

                                                 
بيعة يتحدث عن ط امبسط   وملزيد من إلقاء الضوء عىل هذا املوضوع املهم، وضعنا يف امللحقات مقاال (1)

 النظم العسكرية.

ظلل الساحة رصاع يأكتب هذه السطور يف فرتة ما بعد ثورة اخلامس والعرشين يناير يف مرص، حيث  (2)

ضخم ب  اإلسالمي  والعلامني ، وقد أبدى العلامنيون حالة غريبة عجيبة من اجلهل باإلسالم وتار ه 

، وبعدما كان ملهوم «الدينية/اإلسالمية» التي تناقض «املدنية»وحضارته، ووضعوه وجها لوجه مع 

ويتحاللون مع العسكر، وحيرضونه عىل  «الدينية»إذا هبم جيعلونه ضد  «عسكرية»هو املناقض لا  «مدنية»

 البقاء يف السلطة وإعادة االستبداد خشية من أن تأيت االنتخابات النزهية باإلسالمي !

 أرضبا: أي أنواعا. (2)

 .225، 224م: حضارة اإلسالم صجوستاف جرونيباو (4)
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 :(1)سار آخر، وقصة أخرى هذا موجزهاعىل العرب.. وهلذا م

لقد كانت بداوة العرب من أرسار نزول الرسالة عليهم، فهم القوم الذين مل يتلوثوا  -1

بعد بالعبودية حلاكم أو اخلضوع آلداب امرباطورية جتعل منهم شعبا قابال للمذلة، 

ة وا نلة بل كانت بداوهتم جتعلهم أقرب إىل اللطرة؛ فنلوسهم حتمل الكرامة والعز

وال تقبل الذل  حد، وعقوهلم كانت تعيش احلياة ببساطتها ونقاوهتا فلم تذهب يف 

مضارب الللسلات وا ساطري، وأجسادهم تكتلي من احلياة بالُضورة ومل تترشب 

امللذات والشهوات والكامليات كام هو احلال يف االمرباطوريات واملاملك.. كل هذا 

 وأنسب لنزول الرسالة. جعل العرب أقرب إىل اللطرة

إن أسوأ ما يف االمرباطوريات أهنا تسلب من شعوهبا العزة وا نلة والكربياء، وقد  -2

أن معاناة أهل احلُض لألحكام )السلطانية( » أفرد ابن خلدون فصال يف هذا املعنى

 وهلذا جتد التلرقة القرآنية الدقيقة ب  ،«ملسدة للبأس فيهم ذاهبة باملنعة منهم

إذ قال  ﴾َوَجَعلرنَاُكمر ُشُعوب ا َوَقبَائَِل لِتََعاَرُفوا﴿ :يف قوله تعاىل« لشعوب والقبائلا»

 . ومن هنا جاء فيام بعد اسم«.الشعوب للعجم، والقبائل للعرب» امللرسون:

 للحركات التي تناصب العرب العداء.« الشعوبية»

لعامل القديم جتعلنا ال نرتدد يف ونظرة بسيطة إىل ما وصل إليه احلال يف امرباطوريات ا -2

احلكم بأن هذه الشعوب قد خربت من كثرة ما نزل هبا من استبداد وذل حتى ال 

يمكن أن تصلح لنزول الرسالة عليها؛ فلي فارس كان ا كارسة حيكمون باحلق 

م هلم القراب  ثم إن  ،اإلهلي وبالدماء املقدسة التي جتري يف عروقهم فكانت ُتقدَّ

نقسم بعنف إىل طبقات بحسب املهن واحلرف، ومل يبعد الرومان عن هذا الشعب م

ل هلا أفالطون يف الللسلة فاملجتمع منقسم إىل سادة وعبيد بل إن العبودية فلسلة أصَّ 

اليونانية وكان ا باطرة حيكمون ا قوام باحلديد والنار، كذلك شهدت اهلند أبشع 

طبقات: نخبة وجنود وعامل وعبيد نظام فصل عنرصي طبقي جيعل الناس أربعة 

                                                 
ونأمل من القارئ قراءة هذا املسار وقد استحُض يف ذهنه مسار العنرص السابق: االنحراف عن احلكم  (1)

 الرشيد.
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 والتلكري يف أن يتطلع أحد أفراد طبقة ما إىل التي فوقه جزاؤه العذاب ا ليم امله .

وعندما نزل اإلسالم عىل العرب مل حياول نسف القبلية وما هبا من االعتزاز وا نلة،  -4

كنه استعمل حمامد ول« التعصب للقبيلة باحلق والباطل» وإنام كان االهتامم عىل حماربة

ويف الدفاع  ،«انرص أخاك ظاملا أو مظلوما» القبيلة يف بناء الدولة، ويف مقاومة الظلم

عن ا مة فكان اجليش اإلسالمي حتى عرص اللتوح يقاتل يف كتائب متثل القبائل، 

لقد شهدت ىف دار عبد اهلل بن جدعان حللا ما أحب أن ىل به » ويف التعاضد عىل اخلري

 . وليس املقام للتلصيل.«.عم ولو أدعى به ىف اإلسالم  جبتمحر الن

وكان من معجزات الرشيعة اإلسالمية أهنا صنعت نظاما يضع ا مة فو  السلطة،  -5

وجيعل الناس فو  احلاكم، وجيعل احلاكم وكيال عنهم ال سيدا عليهم، هلم أن 

هم أو يقمع أفكارهم ينصبوه ويعزلوه، وليس له أن يقتحم بيوهتم أو يلتش يف أرسار

مهام خاللت رأيه أو كانت ضده، ولألمة أن تبني وتصنع حضارهتا دون انتظار أو 

استئذان من احلاكم، وله عليهم الطاعة ما استقام هلم، فإن مل يلعل كان هلم أن 

ثم عرص اخلالفة الراشدة التمثيل العميل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان عرص النبي  يستبدلوا به غريه.

 السبيل، فكان اخلللاء الراشدون خري أئمة خلري أمة يف خري القرون. لإلسالم عىل هذا

بدأ االنحراف بسيطا كالعادة، وقد كانت بدايته ح  بدأ الثوب اإلسالمي  رج من  -6

الصبغة العربية التي أنشأها اإلسالم من البداوة النقية إىل الوحي الطاهر، وذلك ح  

ح   انزعج عمر بن اخلطاب ، فلقد قديمةبدأ االحتكاك بالتيارات احلضارية ال

 ية اعتذر له بأنهورأى معاوية يركب يف موكب وله حاجب عىل بابه، غري أن معا

ببالد كثر هبا جواسيس العدو، فإن مل نتخذ الُعدة والعدد، استخف بنا، وهجم »

 . والشاهد هو قوله«.علينا! وأما احلجاب، فإننا نخاف من االبتذال وجرأة الرعية

فتلك الرعية هي التي اعتادت أن يكون ملوكها يف مواكب وحراسات « جرأة الرعية»

اب وإال سقط من نظرهم هيبة الوايل، وهو ا مر  ودون الوصول إليهم أبواب وُحجَّ

ال آمرك » الذي مل يكن بالوسع جتاهله فأقره ُعَمر وإن كان مل يلصل فيه برأي فقال له:

 «.وال أهناك
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ن وانتقلت العاصمة اإلسالمية إىل الكوفة القريبة من فارس وح  سار الزم -7

وحضارهتا وتراثها الساسا  كانت الرتبة خصبة للقبول بلكرة التشيع لعيل وآل 

البيت واستنبات فكرة العصمة واحلق يف الوالية بالوصية اإلهلية واحلق املوروث، 

مة ال واليا عليها، وهو ما  الف صحيح اإلسالم الذي جيعل احلاكم وكيال عن ا 

 يستمد رشعيته من اختيارها له ال بوصية إهلية أو بحق ديني.

ذي الرتاث الروما  –ويف عام اجلامعة انتقلت العاصمة اإلسالمية إىل دمشق  -2

وابتعدت الدولة اإلسالمية أكثر عن النقاوة العربية البدوية،  -والللسلة اليونانية

معاويَة وأرسته  -ستقروا هناك والذين أسلمواالعرب الذين ا–وأحب أهل الشام 

ا موية حبا كبريا وتعلقوا به تعلقا مجا، وصاروا عامد دولتهم، وال ريب يف أن تعلقهم 

يف البيعة لولده ملصلحة ا مة يف أال تقتتل من  هذا كان أحد عوامل تلكري معاوية 

لناس لبيعة يزيد، وهو بعده، وقد سانده أهل الشام يف هذا االختيار وكانوا أسبق ا

! «سنة كرسى وقيرص» ا مر الذي انزعج له املعارضون يف مكة واملدينة ورأوا أهنا

وليس املقام اآلن مقام حتليل هذا القرار ومدى صوابه من خطئه، بل متابعة تأثري 

 االحتكاك احلضاري عىل انحراف املسرية اإلسالمية.

ة وإرصار وصرب استعادة وحدة البالد وح  استطاع ا مويون بام هلم من شوك -1

اإلسالمية بعد أن اهنارت الدولة ا موية ا وىل بعد تنازل معاوية بن يزيد عن 

اخلالفة واختالف الناس عىل مروان بن احلكم، ح  استطاعوا استعادة البالد مرة 

م أخرى عىل يد مروان وابنه عبد امللك ثبت عمليا هلم ولغريهم أهنم ا قدر عىل حك

البالد، رأوا أن هذا حق هلم برشعية الواقع، واستمر العهد باخلالفة يف عرص ا موي  

 يعهد اخلليلة السابق إىل الالحق حتى اهنارت الدولة وغربت شمسها.

عىل أن الدولة ا موية ظلت من مبدأ أمرها حتى منتهاه دولة عربية، فلم يكن فيها  -12

بن خللاؤها مدنا ملكية، ومل يكن أحدهم يقبل بالط ملكي أو آداب سلطانية، ومل ي

 أو« سيدي»باأيدهيم أو أقدامهم أو ا رض أمامهم، ومل يكن أحد ملزما بمخاطبتهم 

 أو ما شابه، ومل يكونوا هم  اطبون الناس أو الوالة بمثل هذا!« موالي»
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 كل هذا تغري عىل يد الدولة العباسية التي قامت عىل أكتاف ثورة نشأت يف -11

خراسان، وكان رجاهلا من اخلراساني  الذين تشيعوا آلل البيت وآمنوا بحقهم يف 

اإلمامة دين ا، لذا فقد كانت الطبقة التي تدير اخلالفة العباسية من الذين استقر فيهم 

إنزال اخلللاء منزلة كرسى فارس، وكان التشيع أسهل انتشارا يف هذه املناطق وهذه 

 النلوس.

حلاشية إنتاج البالط اللاريس الكرسوي بام فيه من آداب سلطانية لقد أعادت ا -12

)بروتوكول( ومظاهر فخامة وتعظيم وخضوع للخللاء، وقد تم هذا عمليا  ن 

هتم مع وكثريا من البالط العبايس كان من ذوي ا صول اللارسية الذين بلغوا ذر

ُعِضد هذا اإلنتاج  ا رسة الربمكية يف عهد الرشيد وآل سهل يف عهد املأمون، ثم

العميل بالتأصيل النظري عن طريق ؛ ا ول: الُكتَّاب وامللكرين ذوي ا صول 

اللارسية من أمثال ابن املقلع واجلهشياري الذين كتبوا وترمجوا ا دب السلطا  

اللاريس، والثا : الرتمجات عن الللسلات القديمة اليونانية والرومانية واهلندية 

بلغت ذروهتا يف عهد املأمون، فتلك أيضا نقلت الرتاث القيرصي إىل  وغريها والتي

 البالط العبايس بام تسبغه من عظمة وفخامة عىل القيرص!

وأرسف البالط يف  ،«قضاء وقدر» يف تلك اللرتة نشأ التعامل مع احلكام باعتبارهم -12

باملوىل والسيد، مظاهر اجلاللة واملهابة والزينة، ونشأت آداب تقبيل اليد واخلطاب 

وبدأت كذلك بذور اللقه الذي يرى أن هذا من رضورات الدولة الستقرارها 

والتمك  هليبة خللائها، وهو ا مر الذي مل حياول أحد أن يؤسس له يف عرص اخلالفة 

 الراشدة.

هكذا كان االحتكاك با عاجم وتأثريهم سببا يف انحراف املسرية احلضارية عن طبيعتها 

ونشوء السلطان واملظاهر السلطانية، ولذا نجد سعيا متكررا من اللرس لنرصة ذا ا وىل، 

العر  اللاريس كاملأمون عىل ا م ، وحماولة نرصة أيب العباس بن املأمون عىل عمه املعتصم 

 باهلل، وهي املحاولة التي كانت بداية إقصاء اللرس والتمك  لألتراك..

لرتك آثار سلطان العجم بل كان عرصهم عرص وعىل كل حال، فلم تظهر يف عرص ا
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البداية والتأسيس ثم سنجد آثار هذا واضحة يف العهود التالية: البوهيي  والسالجقة 

 والزنكي  وا يوبي  واملامليك والعثامني !

ومن املثري لألسى أن كل هؤالء مجعوا ب  كوهنم: عسكري ، وعجام! وكل هؤالء كان 

ئعة اخلالدة طاملا وجهوا طاقتهم للجهاد ومقاومة العدو، ولكن الدول التي هلم إنجازاهتم الرا

أسسوها مل خترج عن قاعدة الدولة العسكرية التي تبدأ بالنهضة ثم تسو  ا مة نحو الضعف 

واالستبداد حتى تنتهي عىل يد االحتالل! وهو ما يكون ويتحقق بعد ذهاب القادة العظامء 

ير والتعمري ثم  للهم من مل يرث منهم غري الطابع العسكري الذين حيملون رسالة التحر

 فيهدم ما بناه أجداده!

* * * 
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 الباب الرابع: عصر سيطرة البويهيني 

   

 دخلت الدولة العباسية عهدا جديدا..

يف بغداد ذاهتا، قلب هذه املرة تأسس حكم عائيل وراثي ال يف املرش  وال يف املغرب، بل 

اخلالفة العباسية وعاصمتها، وصار اخلللاء يف هذه احلقبة بال رأي وال تأثري وأسوأ مما كان 

حاهلم يف اللرتة ا خرية من عرص سيطرة الرتك، وربام كانت املزية الوحيدة يف هذا العرص 

ج املعادلة متاما، ال أهنم أمنوا عىل أرواحهم وطالت مدة خالفتهم، وذلك إنام  هنم كانوا خار

أحد هيتم هلم وال أحد هيتم هبم، وال هم قادرون عىل تسك  متحرك أو حتريك ساكن، وال 

هم حاولوا استعادة أجماد آبائهم الغابرين، وإن كان اإلنصاف حيتم علينا أال نحملهم كل 

ن استعادة املسؤولية وأال نقارهنم باخلللاء يف عرص سيطرة ا تراك، فأولئك كانوا حياولو

عرص اخلللاء ا قوياء، بينام هؤالء مل يروا يف حياهتم غري اخلللاء الضعلاء فكانوا أهون حاال 

 وأقل طموحا وخياال.

ومما يع  عىل فهم أزمة اخلالفة حتت ظل البوهيي ، استدعاء املقارنة بينهم وب  ا تراك، 

 عهد املأمون ثم املعتصم ثم هم فلقد قدم ا تراك عىل اخلالفة وخدموها يف إبان قوهتا يف

بعدئذ قد استطاعوا السيطرة عليها وعىل خللائها، فكيف بالبوهيي  الذين جاءوا واخلالفة 

 ؟!(1)حتتُض واخلللاء أشباح والدولة يف أشد حاالت التلكك

وانحرست املساحة التي يسودها نلوذ اخلالفة حتى مل تعد تتجاوز العرا  وبعض مناطق 

كانت سائر املناطق ا خرى حتت السيطرة الكاملة إما لدول تعلن خروجها عن  الشام، فيام

اخلالفة علنا كام هو احلال يف الدولة العبيدية )اللاطمية( يف مرص واملغرب أو تعلن الوالء هلا 

اسميا فحسب.. وهلذا نجد البحث يف تاريخ هذه اللرتة منحرسا يف منطقة العرا  والشام ال 

 غري!

                                                 
. وهي تنقل عن: حممد حلمي: 27، 26د. وفاء حممد عيل: اخلالفة العباسية يف عهد تسلط البوهيي  ص (1)

 .اخلالفة والدولة يف العرص العبايس
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إىل أن نستبعد  -كام سبق هذا يف تبي  منهجنا يف هذا الكتاب–ا البحث كام يضطرن

احلديث عن اخلليلة وعن عالقته بالبوهيي   نه مل يكن مؤثرا يف سري ا حداث.. مع إفراد 

 مبحث للحديث عن هذا املوضوع يف هناية هذا الباب إن شاء اهلل.

 وهؤالء هم خللاء هذا العرص:

 طيع هللأبو القاسم اللضل امل. 

 أبو اللضل عبد الكريم الطائع هلل. 

 أبو العباس أمحد القادر باهلل. 

 أبو جعلر عبد اهلل القائم بأمر اهلل. 

* * * 
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 دـــــــــــــمتهي

  

رغم أن بويه كان صيادا فقريا إال أن أبناءه الثالثة أدخلوه التاريخ من أوسع أبوابه، فلقد 

امت يف بغداد عاصمة اخلالفة العباسية، وهي اجلزء الذي ال أقاموا دولة نسبت إليه، ثم إهنا ق

يمكن جتاوزه يف تاريخ اإلسالم بل وتاريخ اإلنسانية، ثم إهنم سيطروا عىل اخلللاء حتى 

 صاروا هم احلاكم  عىل احلقيقة..

 فيا سبحان اهلل!

 من كان يدري أن ذلك الصياد اللقري السائر يبحث عن قوته  والده اليتامي عىل

ضلاف بحر قزوين سيكون واسع الذكر بالغ ا ثر إىل هذا احلد.. وكم يف عاملنا اآلن رجال 

 مثله يرعون أطلاهلم وال يدرون وال يدري أحد أهنم سيدخلون التاريخ بعد قليل!

 أصل البويهيني 

البوهييون من أصل ديلمي، وبالد الديلم هي اجلزء اجلنويب الغريب لبحر قزوين أو بحر 

 لبحر قزوين، وبالد الديلم غريبوهي جتاور طربستان التي تقع يف اجلزء اجلنويب ال اخلزر،

 يطلق عليها بالد الديلم واجِليَل  هنا حتتوي عىل عرق : الديلمي واجلييل. 

ومل يستطع حكام إيران يف وقد اتصف أولئك القوم بالقوة وحب القتال واالستقالل، 

ن الدولة الساسانية قد إبشكل عام وفعال، حتى العصور القديمة إخضاع هذا الشعب 

 .(1)وجدت من الُضوري االحتلاظ بحصون عىل احلدود هي خطط دفاعية ضد غاراته

سهل وجبل، أما السهل فهم أرضهم( »)ويصف االصطخري بالدهم وطباعهم بقوله: 

ض، وهي ل، وهم ملرتشون عىل شط البحر حتت جبال الديلم، وأما اجلبل فللديلم املحيَ اجلِ 

ومواضعهم كثرية ا شجار والغياض، وأكثر ذلك للجيل يف الوجه الذي ... جبال منيعة

                                                 
 م.1122(، يونيو 6، 5د. سهيل زكار: عرص ابن سينا السيايس، جملة الرتاث العريب، دمشق، عدد ) (1)
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يقابل البحر وطربستان، وقراهم ملرتشة، وهو أقل زرع وسوائم، وليس عندهم من الدواب 

ة طائل -بلغنيفيام -ما يستقلون هبا، ولساهنم ملرد غري العربية واللارسية، ويف بعض اجليل 

لة الشعر ة الديلم النحافة وخقَ لر ل والديلم، والغالب عىل ِخ يون بلساهنم لسان اجلمنهم  الل

 .(1)«)اجلرأة( والعجلة وقلة املباالة

وقد ذكرنا يف ثنايا استعراضنا لتاريخ اخلالفة العباسية تطورات ا حوال يف الرش  

بإجياز شديد  ومنها طربستان، بشكل أكثر تلصيال وإن كان ملرقا، لذا نعيد ربط حوادثه

 ملجرد تذكري القارئ بسيا  تطور ا حداث.

وتبدأ قصة التمرد عىل اخلالفة العباسية يف تلك البالد منذ عهد الطاهري  يف خراسان، 

وقد أسلموا قيادهم للحسن بن زيد العلوي الذي أسس الدولة الزيدية يف طربستان، فكانت 

ي الزيدي( يف تلك املنطقة، ثم خلله أخوه تلك هي فرتة ترسيخ اإلسالم )عىل املذهب الشيع

حممد بن زيد الذي ُقتل يف أواخر عهد املعتضد فانتهت به الدولة الزيدية ا وىل، ثم جاء 

علوي آخر هو احلسن ا طروش فجدد الدولة الزيدية وكان داعية نرش املذهب وأدخل 

س، وبعد أن مات ا طروش ومن خلله جتددت الكثريين يف اإلسالم ثم زعيم دولة يتبعه النا

الرصاعات ب  رجال دولته واملنشق  عليهم حتى ذهبت الدولة وتوزعت وصارت منطقة 

 تنازع ب  الساماني  ومرداويج ثم البوهيي  فيام بعد.

 البويهيون يف بغداد

ن أمريا ح  مات توزون فكر وزيره ابن شريزاد يف البيعة لنارص الدولة احلمدا  ليكو

لألمراء، غري أن اجلنود احتجوا ورفضوا وطالبوه هو أن يكون خليلة توزون، وهكذا توىل 

 ا مر من ال يثق هو نلسه يف قدرته عىل الوالية!

ولكي يكسب والء اجلند، سعى ابن شريزاد يف جلب ا موال، فطلب من نارص الدولة 

فأرسل له مخس  ألف درهم فلم تكف أمواال ووعده بأن يتنازل له عن منصب أمري ا مراء، 

حاجته، فسعى يف فرض الُضائب ومصادرة التجار لتوفري ا موال، فأسخط الناس عليه ومل 

يبلغ أيضا إرضاء أتباعه، بل كان أحد أتباعه السبب يف ضياع نلوذه، ذلك هو ينال كوشة 
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 !الذي مل يكله أن توىل عىل واسط، بل كاَتَب أمحد بن بويه وانحاز إليه

لذا، فام إن جاء أمحد بن بويه بجيوشه قاصدا بغداد ذاهتا، إال وكانت بغداد عىل وشك 

االهنيار، حتى لقد هرب ابن شريزاد واخلليلة املستكلي من بغداد، وأرسل اخلليلة إليه اهلدايا 

 وأبلغه أن اختلاءه إنام هو خوفا من اجلنود ا تراك وأنه يرحب به أمريا لألمراء!

( فظهر اخلليلة، ودخل عليه أمحد ها224مجادى ا وىل  11ن بويه بغداد )دخل أمحد ب

« عامد الدولة» كام منح أخويه عيل بن بويه لقب« معز الدولة» فبايعه، ومنحه اخلليلة لقب

م عىل العملة بجانب اسم اخلليلة، ثم هبقالونقشت أ ،«ركن الدولة» واحلسن بن بويه لقب

نه معز الدولة فعينه كاتبا له عىل اخلراج، وقرر معز الدولة أن تكون ظهر ابن شريزاد بعد أن َأمَّ 

 ميزانية اخلليلة مخسة آالف درهم يف اليوم.

كان عامد الدولة عيل بن بويه هو كبري البوهيي ، و ضع له أخواه خضوعا كبريا، حتى 

الدولة هو  إن معز الدولة أمحد بن بويه كان ال جيلس يف حُضته بل يظل واقلا، فكان عامد

معز » وأمحد« ركن الدولة» وكان يقول عن أخويه احلسن ،«أمري ا مراء» صاحب لقب

وكان أخواه يريان  (1)«أخواى بالنسب وابناي بالرتبية وصنيعتاى بالواليات» أهنام« الدولة

 أنلسهام والته يف البالد، وإن متتع كل منهام يف واليته باستقالل ذايت.

 عباسينيالبويهيون وخالفة ال

وهلذا  ن عىل املذهب الشيعي، فهم يرون اخلالفة حقا آلل عيل وحيث كان البوهيي

ر يف إزالة اخلالفة عن العباسي  وإرجاعها  تشري بعض الروايات إىل أن معز الدولة َفكَّ

للعلوي ، ومل يكن من العلوي  آنذاك إال العبيدي  )اللاطمي ( يف مرص وهم يدعون 

 عيل، أو الزيدي  يف طربستان!االنتساب إىل 

عىل مذهب الزيدية فإن ميلهم إىل حممد بن حييى الزيدى  -نظريا–وباعتبار البوهيي  

أكرب من ميلهم إىل اإلسامعيلية يف مرص، ال سيام واخلالف ب  الطائلت : الزيدية واإلسامعيلية 

 يصل أحيانا إىل تكلري كل منهام لألخرى!

مام تنليذ هذه اللكرة نصائح خواصه الذين بذلوا ا سباب وعىل كل حال فقد وقف أ

                                                 
 .6/144ابن مسكويه: جتارب ا مم  (1)



 البويهينيعصر سيطرة الباب الرابع:    

 

309 

 الوجيهة ملنع معز الدولة من إلغاء اخلالفة العباسية منها:

وجود خليلة علوي خطر عىل معز الدولة نلسه، فاجلنود سيعتنقون وجوب طاعته، فإن  -1

العبايس ضعيف ال يرى  أمرهم أن يقتلوا معز الدولة نلسه قتلوه وأزالوا ملكه، بينام بقاء اخلليلة

 .(1)اجلنود رشعية له وال يكنون له توقريا أو تعظيام أو حمبة فهذا أثبت لسلطان معز الدولة

وال ريب أن درس املهدي العبيدي )اللاطمي(، الذي قتل داعيته الذي مهد له املغرب 

ح باب خالف ونصبه خليلة، كان حارضا يف ا ذهان وقتها، كام ال ريب يف أن تنصيب علوي سيلت

حول رشعيته يف ظل وجود اخلليلة العبيدي )اللاطمي( القائم عىل رأس دولة باللعل، فيكون معز 

 الدولة قد وضع نلسه ب  تأسيس رشعية جديدة أو الدخول يف حكم اللاطمي .. 

عاماة النااس يف » إزالة اخلالفة العباسية حملاوف بااخلطر الشاديد مان اجلامهاري، فاإن -2

 انااوا باادولتهم وأطاااعوهم كطاعااة اهلل مصااار قااد اعتااادوا الاادعوة العباسااية ودا قطااار وا

ىل العلويااة عااوالرسااول ورأوهاام أوىل ا ماار وتزامحااوا عااىل ا نقياااد إىل والهتاام ومل يعهاادوا 

 والكلاران بااخلروج عاىل خللااء اهلل غاري ا رس والقتال فاعتقادوا فايهم العصايان (2)النامج 

زمعته بادهت اجلمهور بام تعودوا غاريه فلام ينقاادوا لاه أما أضمرته وووالة ا مر فإذا فعلت 

يف نقل امللك من  ىدفعة وحسدك من ال  اللك يف العقد عىل احتاده ذلك بك دونه فلن تستغن

 .(3)«خرى عن حروب تتواىل عليك حتى تضجركأىل إقبيلة 

ه بابا قد يكون فيه بالذي يلتح عىل نلس -وهو يف مرحلة التأسيس–ومل يكن معز الدولة 

 هالك الدولة قبل أن تبدأ!

وليس باإلمكان أن ننسى أن البوهيي  أصال عسكريون، نشأوا عىل تأسيس مملكة  -2

هلم ب  ا طراف املتصارعة، وهم مل يكونوا يرون بأسا بلعب دور املرتز  الذي يكون يف 

ه الطبيعة العسكرية مل تكن خدمة أمري ثم ينتقل منه إىل خدمة اآلخر ا قوى منه، ومثل هذ

بالتي تقبل منافسا هلا يف احلكم أصال، وهلذا نحسب أن فكرة اخلليلة العلوي مل تكن جادة 

أصال يف نلس معز الدولة أمحد بن بويه بل كانت إجابة عىل سؤال يثور يف أذهان العامة 
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فة من أهلها وا تباع من الشيعة: كيف يكون الترصف مع العباسي  الذين يغتصبون اخلال

ن؟ فكانت تلك املحاوالت تليد أن النية موجودة ولكن ووأحق الناس هبا وهم العلوي

ة التي يربر هبا كل طاغية عدم إمكانه القيام بام يلرضه عليه ما  الظروف ال تسمح! وهي احلُجَّ

ا يتسرت به من قيم وأفكار وشعارات، فهو يف احلقيقة ال يؤسس إال حلكم نلسه وأرسته! وهذ

 .(1)«مع حب الدنيا وطلب التلرد هبا» :ما التقطه ابن ا ثري يف إشارة رسيعة ح  قال

وللمؤرخ  حديث طويل يف تعليل هذا الترصف ال يتسع له املقام، ولكننا نميل إىل ما 

 قدمنا من ا سباب، ال سيام السبب الثالث والذي نراه ا ول والرئييس.

 ه اللكرة، وبقي اخلليلة العبايس.لكل هذا تراجع معز الدولة عن هذ

 نهاية املستكفي

مل يمض أكثر من شهر واحد حتى شكَّ معز الدولة يف املستكلي، بأثر من حتركات 

قهرمانته واسعة النلوذ، وكانت قد صنعت وليمة كبرية لعدد من القادة العسكري  ا تراك 

النقالب عليه، وما لبث أحد والدياملة، فظن أهنا تريد التخطيط معهم وأخذ بيعتهم عىل ا

وكان ناقام عىل اخلليلة  نه أراد أن يشلع يف رجل فلم يقبل اخلليلة –رجال معز الدولة 

 .(2)إال وأكد أن اخلليلة راسله ليقابله رسا -شلاعته

( إذ تقدم رجالن من الديلم إىل ها224مجادى اآلخرة  22فبينام اخلليلة يف جملسه )

ان تقبيل يده، فانقضا عليه فسحباه من جملسه بال أدنى احرتام، وكمموا اخلليلة فظن أهنام يريد

فمه بعاممته، وسحبوه ماشيا حيث اعتقل يف دار معز الدولة، وهُنِبت دار اخلالفة حتى أجنحة 

 !!(3)النساء، وعم االضطراب يف بغداد، وُقبِض عىل القهرمانة فأمر معز الدولة بقطع لساهنا

ي، اهلارب املطارد اللضل بن املقتدر، الذي كان املستكلي قد وبايعوا لعدو املستكل

طارده ثم هدم بيته  نه ينافسه عىل اخلالفة، فكان أول ما فعله اخلليلة اجلديد أن سمل عيني 

 .(4) (ها222املستكلي وحبسه، وظل حمبوسا إىل أن مات بعد أربع سنوات )
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 املطيع هلل

  

 هـ( 383عدة ذي القــ  هـ334)مجادى اآلخرة  

، حسن اجلسم ،وكان أبيض أشقر ،مربوعا كبري ا نفوهو اللضل بن املقتدر، وكان 

، وقد توىل اخلالفة وهو يف الثالثة والثالث  من عمره، فقد ولد وأمه أم ولد يقال هلا مشغلة

 .(1)(ها221املحرم  24)

املستكلي عىل اخلالفة، وال نعرف عنه قبل اخلالفة إال هذه املنافسة التي كانت بينه وب  

والتي سبق هبا املستكلي عرب املرأة التي صارت قهرمانته إىل توزون الرتكي فصارت به 

اخلالفة فأدى هذا إىل هروب اللضل واختلائه ومطاردة املستكلي له وهدمه داره، وهلذا كان 

هة العهد املطيع هو ا فضل وا نسب للبوهيي  باعتباره عدو النظام البائد وليكون واج

 اجلديد.

*** 

 تأسيس السلطة البويهية

كام يلعل أي ثائر أو ملك يؤسس لسلطته، بدأ معز الدولة البوهيي يف حتطايم كال مراكاز 

القوى املتبقية من العهد القديم، ليلرض وضعا جديدا يكون فيه الوحيد صاحب الياد العلياا 

عة أطاراف هام: اخلليلاة يف والسلطة الكاملة، وهلاذا دخال معاز الدولاة يف رصاعاات ماع ساب

ن يف ون لساايادة الااديلم، الربيااديون يف املوصاال، اجلنااود ا تااراك الرافضااوبغااداد، احلمااداني

ن للبااوهيي  يف العاارا ، ون واملقاااوموالبرصااة، القرامطااة يف ا حساااء والبحاارين، الرافضاا

 وآخرون يطمحون إىل الزعامة.

 وكان الوضع كالتايل:
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ز الدولة عىل بغداد عمل عىل حتطيم وإهناء أي نلوذ عميل للخالفة منذ أن سيطر مع

من ا مر يشء )اخلللاء( ومل يبق هلم  را،ازداد أمر اخلالفة إدبا» واخلللاء، يقول ابن ا ثري:

 ،واحلرمة قائمة بعض اليشء ،لعَ لر ذ أمرهم فيام يُ ؤَخ عون ويُ راَج يُ )قبل هذا( وقد كانوا  ،البتة

ن اخلليلة مل يبق له وزير وإنام كان له كاتب إز الدولة زال ذلك مجيعه بحيث لام كان أيام معف

وتسلم معز الدولة العرا  بأرسه ومل يبق بيد اخلليلة منه يشء البتة  ...يدبر أقطاعه وإخراجاته

 .(1)«إال ما أقطعه معز الدولة مما يقوم ببعض حاجته

( فأعطى إقطاعا إضافيا ها226رصة )واستقر هذا ا مر حينام سيطر معز الدولة عىل الب

 للخليلة يدر عليه مائتي ألف دينار سنويا وألغى راتبه الشهري وقدره ستون ألف درهم.

وصار اخلليلة يف موقع التابع،  رجه معز الدولة يف جيشه لالنتلاع بمكانته يف قلوب 

 الناس، وحيكم باسمه، بال تأثري يف مراكز القوة وال مسار ا حداث.

معارك معز الدولة مع احلمداني ، لقد أراد فرض نلسه يف منصب أمري  كانت أوىل

ا مراء الذي له ا مر والنهي عىل أمراء ا طراف كنارص الدولة احلمدا ، وكان نارص الدولة 

قد قوي أمره بمن انحاز إليه من اجلنود ا تراك الذين رفضوا سيادة الديلم عليهم وأمثاهلم 

من أهل املناصب كالوزير ابن شريزاد، فسارت اجليوش من بغداد ومن املوصل )رجب 

( أي بعد شهر واحد فقط من دخول البوهيي  إىل بغداد، ثم التقت اجليوش يف عكربا ها224

( دون نرص مؤثر، فخرج معز الدولة بنلسه إىل القتال عىل رأس جيشه ها224)شعبان 

كانته الدينية، وما إن خرج هذا من بغداد حتى انطلق جيش وأخرج معه اخلليلة استعانة بم

رمضان  12نارص الدولة إىل بغداد مبارشة فدخلها واستوىل عىل القسم الرشقي منها )

(، وما إن سمع معز الدولة هبذا حتى عاد أدراجه نحو بغداد ولكنه مر يف الطريق عىل ها224

 .(2)بدوره عىل اجلانب الرشقي تكريت التابعة لنارص الدولة فنهبها واستوىل هو

ظل اجليشان أياما يلصل بينهام هنر دجلة، واملعارك التي تنشب بينهام متيل لصالح نارص 
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الدولة لكنها غري فاصلة، ال سيام ونارص الدولة احلمدا  وأتباعه استطاعوا قطع اإلمدادات 

وبدا كأن كلة املعارك عن اجلانب الغريب حتى غلت ا سعار فيه وساء وضع اجليش البوهيي، 

ذاهبة إىل صالح نارص الدولة الذي صك عملة جديدة وقطع اخلطبة عن اخلليلة املطيع ومنع 

تداول العملة التي صدرت باسم املطيع، ثم قرر معز الدولة تنليذ خطة أخرية للمواجهة فإن 

وكانت  نجحت كان هبا وإال انسحب عن العرا  وعاد إىل مقر نلوذه السابق يف ا هواز،

خالصة اخلطة أن يوهم اجليش بأنه سيحاول العبور من نقطة عرب اللرات فيسحبه إليها ثم 

هيجم بلر  كامنة يف موضع آخر، وباللعل، نلذ معز الدولة هذه اخلطة ونجحت متاما، واهنار 

جيش نارص الدولة إثر االرتباك الذي أصاب صلوفه وانسحب نارص الدولة إىل عكرباء، 

لدولة عرشة مالي  دينار، ثم إنه انتقم من عامة الناس الذين كانوا مع عدوه يف وغنم معز ا

هذه احلرب فأباح جلنوده النهب والسلب فعاثوا فسادا يف بغداد حتى مل يمكنه ح  أمرهم 

بالتوقف أن يسيطر عليهم إال بعد فرتة بذل فيها إجراءات صارمة ونلذ فيها إعدامات ملن 

 .(1)جتاوز ا وامر

(، ويف ذات الوقت أرسل نارص الدولة ها225عاد اخلليلة إىل دار اخلالفة )املحرم و

احلمدا  يطلب عقد مصاحلة مع معز الدولة فاستجاب معز الدولة وعقد الصلح )املحرم 

( الذي قىض بأن يكون لنارص الدولة والية تكريت وما وراءها من العرا  والشام ها225

 -خشيد قد مات، وطمح نارص الدولة إىل االستيالء عليهايف ذلك الوقت كان اإل–ومرص 

وأن تكون ا موال التي يدفعها نارص الدولة سنويا إىل بغداد هي أموال مرص والشام، بمعنى 

 .(2)أن تكريت واملوصل والعرا  قد صارت إقطاعية له

عز ( عزم مها226وح  مل يرسل نارص الدولة احلمدا  ا موال املقررة إىل بغداد )

الدولة عىل اخلروج بجيش إىل املوصل، لوال أن نارص الدولة تدارك موقله وتواصلت بينهم 

 .(3)الوفود حتى وصلت ا موال

ويف العام التايل تأخرت ا موال كذلك فلم يرسل هبا نارص الدولة، فخرج معز الدولة 
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إىل نصيب ،  ( التي هرب منها نارص الدولةها227عىل رأس جيشه فاقتحم املوصل )رمضان 

وهناك ظلم ا هايل وعسلهم ومجع منهم ا موال، وكاد يطارد نارص الدولة يف نصيب  لوال 

أن جاءته استغاثة من أخيه ركن الدولة يريد فيها مددا من جند أخيه ملعاركه يف جرجان 

نية والري، فسعى معز الدولة يف الصلح مع نارص الدولة، واتلق ا مر عىل أن يدفع ا خري ثام

مالي  درهم كل عام عن املوصل واجلزيرة اللراتية والشام، وأن تكون خطبته ملعز الدولة 

وركن الدولة وعامد الدولة، أي أنه انتزع منه املوصل وديار ربيعة باعتبارمها كانتا إقطاعية له 

من أموال  وأعادمها إىل السيادة الكاملة ملعز الدولة ليكون واليا عليها فقط ملتزما بام يدفعه

 .(1)سنوية

كان ا تراك هم رجال اخلالفة العباسية وجنودها منذ أكثر من مائة عام عندما أدخلهم 

املأمون يف اجليش العبايس ثم اعتمد عليهم املعتصم ثم زاد أمرهم واستلحل حتى كانوا هم 

دولة ُملرَكه عىل أنقاضه، وهو احلكام اللعلي ، فهم أركان النظام القديم الذي يبني معز ال

 يعرف أنه لن يستقر له ملك بوجودهم.

وهذا أيضا ما يعرفه ا تراك، لذا فح  استوىل معز الدولة عىل بغداد هرب كثري من 

اجلنود ا تراك والتحقوا بنارص الدولة احلمدا  رفضا  ن يكون اجلنود الدياملة هم القادة 

الدولة فيهم وقد كان بينهم ما كان من احلروب سابقا  اجلدد للجيش وهروبا من حتكم معز

حتت قيادة توزون، وقد خاض هبم نارص الدولة أول معاركه مع معز الدولة عند عكرباء ثم 

 ( والتي ُهِزم فيها من بعد ما كانت له اليد العليا. ها224رمضان  -بغداد )رجب 

صاحلة بينهام ثار عليه اجلنود وعندما تواصل نارص الدولة رسا مع معز الدولة إلقرار م

ا تراك الذين فوجئوا بعقد صلح كهذا، فاجتمعوا فيام بينهم حلرب نارص الدولة الذي 

استطاع اإلفالت منهم بصعوبة فهرب رسا من اجلانب الرشقي من بغداد إىل اجلانب الغريب، 

 .(2)ومن هناك إىل املوصل فأفلت منهم وقد قتلوا مجاعة من كبار حاشيته

ب ا تراكعن الرتكي قائدا هلم، فتوىل حرب نارص الدولة ومطاردته من « تك » دئذ َنصَّ
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املوصل إىل نصيب  إىل سنجار إىل احلديثة إىل السن وتك  يقود ا تراك ويستويل عىل هذه 

 .(1)البالد، حتى جاء جيش املدد من معز الدولة، فبهم انترص نارص الدولة عىل ا تراك

اجلنود ا تراك املناهض  ملعز الدولة مما ال تلوت أمهيته ورضورته عىل  كان القضاء عىل

من يؤسس دولة وعهدا جديدا، فهؤالء اجلنود هم أخطر أركان العهد القديم، فهم جنوده 

ومحلة السالح فيه، لذا مل يرتدد معز الدولة يف دعم غريمه ا ضعف نارص الدولة احلمدا  

 ضد هؤالء اجلنود. 

اع معز الدولة احتواء اجلنود ا تراك يف جيشه الذي يتكون من الرتك والديلم وقد استط

 هنم أنقذوه يف مواقف عصيبة كاد أن يزول فيها ملكه كام سيأيت معنا فيام بعد.إحتى 

كانت حالة الضعف واالرتباك تسود الربيدي  يف الوقت الذي بدأت فيه سلطة 

يدي قد مات ثم تنازع أخوه وابنه الزعامة من بعده، ثم استقر ا مر البوهيي  يف بغداد، فالرب

 لالبن أيب القاسم بن عبد اهلل الربيدي، وحاول العم حماوالت انتهت إىل اللشل.

هلذا بذل الربيديون اخلضوع من أنلسهم أول ما توىل معز الدولة وأقر بينهم صلح 

 . (2)سط مقابل مبلغ سنوي( توىل فيه أبو القاسم الربيدي مدينة واها224)

 (، وكان ها225عىل أنه صلح مل يستقر طويال فام لبثت احلرب أن نشبت بعد شهور )

ال بد ملؤسس دولة مثل معز الدولة أن يسارع باحلزم فأرسل جيشا إىل واسط، ومن البرصة 

أرسل الربيدي جيشا آخر مدعوما بوحدات بحرية، فحقق معز الدولة نرصا كبريا عىل 

 .(3)يدي  وأرسوا كثريا من كبارهم وقادهتمالرب

( خرج معز الدولة بنلسه عىل رأس جيشه، وأخرج معه ها226ويف العام التايل )صلر 

اخلليلة املطيع، إىل معقل الربيدي  ذاته، البرصة، ومل يستطع أبو القاسم الربيدي مواجهة 

لقرامطة، واستسلم اجليش ( وجلأ إىل اها226ربيع اآلخر  24جيش كهذا فهرب من البرصة )
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الربيدي ملعز الدولة، واستوىل عىل كل ما كان للربيدي من أموال وخزائن ونلائس وأحر  ما 

 .(1)كان له من آالت حربية أو بحرية

وكانت املعركة فاصلة، واستسلم أبو القاسم الربيدي فيام بعد، ودخل بغداد با مان، 

 . (2)، ووضعه حتت اإلقامة اجلربيةفأكرمه معز الدولة وأعطاه ضياعا وأمواال

( ها226كان أول اشتباك ب  القرامطة والبوهيي  ح  انطلق جيش معز الدولة )

لالستيالء عىل البرصة معقل الربيدي ، فرأى القرامطة أن مسريه باجليش اعتداء عىل منطقة 

بغري استئذاهنم أو مشورهتم،  نلوذهم يف صحراء هذه املنطقة فأرسلوا إليه يستنكرون مسريه

فام كان من معز الدولة إال أن عامل مبعوث القرامطي باالستعالء واستهان هبم فلم يكتب 

بل أنتم  َذنوا؟!أر تَ سر قل هلم من أنتم حتى تُ ردا عىل رسالتهم وهددهم قائال حلامل الرسالة: 

 .(3)املقصودون بعد البرصة  فتح بالدكم

عالقة السلمية بعد هذا الرد، وهو ما استغله الوايل عىل عامن يف كان طبيعيا أن تنهار ال

(  ربهم أنه ينوي أن هياجم ها241ذلك الوقت يوسف بن وجيه، فراسل القرامطة )

البرصة، وأغراهم بالتحالف معه ومساعدته بجيش بري يساند جيشه البحري السائر يف 

الالعب اجلديد عىل ساحة الرصاع  اخلليج حتى البرصة، فتم له ما أراد، وكان دخول هذا

ا كبريا ملعز الدولة، فسعى لرتكيز كل طاقته يف حتص  البرصة وشحنها بالرجال  يسبب مه 

والسالح والعتاد وجعل قيادهتا لوزيره املهلبي الذي أرسع بالوصول إىل البرصة حتى جاءها 

مده با عداد والعتاد، قبل جيش القرامطة ويوسف بن وجيه، وظل معز الدولة يتابع أمره وي

حتى اندلعت احلرب ب  اجليش  واستمرت أياما ثم كانت هنايتها لصالح املهلبي الذي هزم 

يوسف بن وجيه والقرامطة وأرس بعضا من قادهتم واستوىل عىل مراكبهم وأسلحتهم، فانزاح 

همُّ معز الدولة وثبتت سلطته ونلوذه وعلت يده عىل القرامطة
(4). 
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يرى بعض املؤرخ  أن عمران بن شاه  يمثل رمزا للمقاومة العراقية املناهضة 

 بينام ال ينزله آخرون غري منزلة املغامر الطموح املتمرد عىل السلطة. (1)للوجود البوهيي

وبداية قصته منذ أن استوىل قرسا عىل اجلبايات يف بلدة اجلامدة، ثم هرب من مطاردة 

حيث تكثر ا دغال واملستنقعات والقنوات املائية مما  (2) منطقة البطيحةالسلطة فاحتمي يف

يصعب وصول السلطة إليه، وهو يف هذا يقتدي بصاحب الزنج من قبله، وهناك اجتمع عليه 

بعض الصيادين واللصوص فقوي أمرهم، وانتقلوا إىل قطع الطريق عىل السالك  يف هذه 

وزه من ا موال وبمن ينضم إليه من الرجال حتى مل يعد ا نحاء، وما زال يشتد عوده بام حي

يسع معز الدولة جتاهل أمره فأرسل إليه جيشا بقيادة وزيره أيب جعلر الصيمري، فوقعت 

بينهم جوالت قتال كان النرص فيها للبوهيي  بطبيعة احلال، لكن القدر أنقذه، إذ مات زعيم 

(، واضطربت أمور مملكته بعد موته لبعض اه222البوهيي  عامد الدولة )مجادى اآلخرة 

الوقت فجاء ا مر من معز الدولة إىل وزيره أن يتوقف عن حرب عمران بن شاه  ويتوجه 

من فوره إىل شرياز، فتوقف القتال، وتنلس عمران الصعداء، فأعاد تكوين سلطته ومجع من 

 .(3)تلر  عنه من أصحابه واستمر أمره يف قوة وازدياد

الصيمري من شرياز بعد استقرار أمور فارس وبدأ يف حصار عمران بن شاه  وملا عاد 

، فتوىل قتاله أحد القادة (4)مرة أخرى أصابته محى حادة فامت منها، فزاد أمره رسوخا ومتكنا

( ملضايقها وما ها221الكبار يف اجليش البوهيي واسمه روزهبان فلم يستطع اقتحام البطيحة )

ات، ثم أوقع به عمران هزيمة كبرية واستوىل عىل مجيع ما لدى صنعه عمران من حتصين

هنم إاجليش من أسلحة وعتاد وآالت فتضاعلت قوته، وزادت جرأته هو وأصحابه حتى 
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فرضوا إتاوة عىل كل من يعرب هذه املنطقة إىل غريها، حتى ولو كان من جيش البوهيي ، 

لعبور من وإىل ضياعه يف أنحاء البرصة وما فكانت تلك أزمة كبرية  ن كثريا منهم يضطر إىل ا

الذي توىل الوزارة –حوهلا. فلام وصل ا مر إىل هذا احلد أرسل معز الدولة إىل وزيره املهلبي 

يف واسط باإلمدادت ليقود جيشا كبريا إلهناء أمر عمران  -بعد موت الوزير الصيمري

عىل عمران إال أن هذا مل يعجب بالكلية، وبدأ املهلبي يف وضع خطة طويلة ا جل للقضاء 

 -القائد املهزوم سابقا-معز الدولة الذي أراد القضاء عليه رسيعا، وقد تدخل روزهبان 

ليحرض معز الدولة عىل املهلبي خشية أن ُيكتب له النرص ويبوء هو بالعار، فأدى كل هذا إىل 

ه ونجا هو بنلسه سباحة اقتحام غري موفق للمهلبي لقي فيه هزيمة شنيعة قتل فيها كبار قادت

 .(1)يف املاء

عندئذ أدرك معز الدولة أنه ال سبيل إىل القضاء عىل عمران بن شاه  فأرسل يف 

التصالح معه، وتم تبادل ا رسى بينهام، وواله معز الدولة رسميا عىل منطقة البطائح، فصار 

 !(2)عمران قويا مكينا

آخرين متردوا عىل معز الدولة يف فرتة تأسيس حكم ا رسة ومل  ل ا مر من منافس  

البوهيية، منهم القائد العسكري كوركري الذي انتهز فرصة ذهاب معز الدولة إىل أخيه عامد 

( بعد االستيالء عىل البرصة والقضاء متاما عىل الربيدي ، فأعلن العصيان، ها226الدولة )

واستطاع أرسه، ثم حبسه معز الدولة يف رامهرمز بعيدا فتوىل قتاله الوزير أبو جعلر الصيمري 

 .(3)عن العرا 

( اكتشف معز الدولة أن خاله وأحد أكرب قادة جيشه وأقرب ها227ويف العام التايل )

الناس إليه  طط إلزالة ملكه بقتله، وبدأ يف مراسلة اخلليلة املطيع يف هذا ليكتسب رشعية 

معز  فقبض عليهغربا فإنه كان كثري النقد له والتعايل عليه، الواقع من بعده، ومل يكن هذا مست
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 .(1)أيضارامهرمز الدولة وحبسه يف 

وهكذا أسس معز الدولة حكم ا رسة البوهيية يف بغداد، واكتسب الرشعية والسلطان 

بالقوة، واعرتف له اجلميع بالسيادة طوعا أو كرها، بعد أن فشلت حماوالهتم يف إزالته أو 

 هنا خرجت « حركات مترد» ن سلطانه، وهلذا نستطيع أن نسمي النزاعات القادمةالشذوذ ع

عىل ُملك مستقر وال يعني هذا أننا نأخذ منها موقلا سلبيا أو ننحاز ضدها بطبيعة احلال، 

فلكل مقام مقال ولكل حركة ظروف ودوافع ُ تلف أو ُيتلق يف تقدير قوهتا وقيمتها 

 ن الدولة قد دخلت يف مرحلة جديدة بعد أن تأسست « التمرد» ورشعيتها، وإنام نختار اسم

 ومتكن أمرها.

 حركات التمرد على معز الدولة

استمر الصلح قائام ب  عمران بن شاه  ومعز الدولة حتى أصيب معز الدولة بمرض 

شاه  حتى ( وأشيع أنه مات، فام إن وصلت إشاعة موته إىل عمران بن ها244)املحرم 

استوىل عىل ا موال املحمولة من ا هواز إىل معز الدولة يف بغداد وتقدر بامئة ألف دينار، 

ومعها أموال التجار التي تبلغ أضعاف هذا، عىل أنه تب  فيام بعد كذب اخلرب فراسل معز 

(، ولكن هذه ها244الدولة عمران بن شاه  يطلب منه دفع ا موال فأعادها )املحرم 

 .(2)ادثة أهنت الصلح الذي كان قائاماحل

( بقيادة أكرب قادته العسكري  ها245أرسل معز الدولة جيشا إىل عمران بن شاه  )

 الروزهبان، إال أن الروزهبان كان  طط  مر آخر متاما.. سنذكره بعد سطور.

حد وال وظل عمران بن شاه  قويا راسخا يف واليته يف البطائح ال جيرؤ أن يقرتب منه أ

حتى السلطة البوهيية ذاهتا، ثم عزم معز الدولة عىل إهناء هذا ا مر الذي استمر لعرشين سنة 

فكان أخطر حتٍد وقف أمامه ومل يستطع حله، فخرج عىل رأس جيشه ثم أرسل البن أخيه 

عضد الدولة يف فارس أن يمده بجيش آخر فلعل، ونصب املعسكر يف واسط وبدأوا يف سد 
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 تي تسري إىل البطائح إلحكام احلصار وفتح طر  للجيش، إال أن القدر خدم ا هنار ال

عمران بن شاه  ملرة أخرى، إذ بينام ا مر كذلك مرض معز الدولة فأبقى اجليش وعاد إىل 

 .(1)( وهناك تويف، فلشلت احلملة العسكريةها256ربيع ا ول  22بغداد )

تابع أخبار الروزهبان مع عمران بن شاه  إذا به يستقبل آخر نبأ يمكن أن بينام كان معز الدولة ي

يتوقعه، لقد مترد الروزهبان نلسه! ومل يصد  معز الدولة اخلرب  ول وهلة، ذلك أنه يرى نلسه 

 صاحب اللضل والنعمة عليه فهو الذي رفعه إىل هذه املكانة وكان كثري اإلحسان عليه وعىل أهله!

عىل خالف -الروزهبان هو التمرد ا خطر الذي واجه معز الدولة، وهو  لقد كان مترد

مل هيدف فقط لزيادة الرواتب والعطاء، بل أشارت بعض الروايات أنه  -متردات اجلند السابقة

 .(2)كان ينوي اإلطاحة بالسلطة البوهيية يف العرا ، فلقد كان التمرد واسعا وخمططا له مسبقا

ال عمران بن شاه  واجته إىل واسط ثم إىل ا هواز )رجب لقد عاد روزهبان عن قت

( وكان فيها آنذاك الوزير املهلبي الذي حاول املقاومة أول ا مر ثم فوجئ هو اآلخر ها245

بأن اجلنود الدياملة قد انحازوا إىل روزهبان فكف عن املقاومة. ويف نلس الوقت قاد بلكا أخو 

أخوه اآلخر أسلار متردا يف ا هواز، ثم كانت الطامة  روزهبان متردا آخر يف شرياز، وقاد

الكربى أن اجلنود الدياملة يف بغداد متردوا أيضا وصاروا ثالثة أقسام: قسم ذهب وانحاز إىل 

روزهبان، وقسم آخر ثار ومترد مطالبا بزيادة الرواتب، وقسم ثالث ظل يف جيش معز الدولة 

 روزهبان ح   رج معز الدولة إىل حربه.وهو يضمر املؤامرة وينوي االنحياز إىل 

(، وما إن خرج من ها245شعبان  5انطلق معز الدولة من بغداد عىل رأس جيشه )

بغداد حتى جاءت ا خبار بأن نارص الدولة احلمدا  أرسل جيشا من عنده بقيادة ابنه جابر 

إىل معز الدولة الذي لالستيالء عىل بغداد! وبلغت هذه ا نباء إىل اخلليلة فهرب من بغداد 

 كان يف وضع عصيب متاما.

اضطر معز الدولة أن يعيد إىل بغداد احلاجب الرتكي سبكتك  ليحلظ أمرها ومعه قسم 
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من اجليش الذين يثق هبم، وما إن دخل هذا ا خري بغداد حتى فاجأه مترد اجلنود الدياملة 

م وُيَسِكنهم بالوعود فكلوا عن الذين يريدون زيادة ا رزا  والرواتب، فاستطاع أن هيدئه

 متردهم وقد كانوا عىل أمل أن ينهزم معز الدولة وينترص الروزهبان.

قد  همىض معز الدولة إىل حرب روزهبان بجيشه املكون من الدياملة وا تراك، وال شك أن

تكشلت له أبعاد اخلطة وحجم التدبري عليه، فرتَّب حراسات وكامئن عىل طول الطريق ليمنع 

ترسب جنود الديلم إىل روزهبان إذ اكتشف أهنم يأخذون الرواتب والعطاءات ثم هيربون إليه، 

فنجح بذلك يف منع الترسب من جيشه إىل جيش خصمه، ثم إنه عند احلرب جهز ا تراك وحدهم 

 إن كنا رجالك فأخرجنا معك ونقاتل»للعبور إىل القتال، فاعرتض عىل ذلك جند الديلم وقالوا: 

هلؤالء )النرص( ن ظلرت كان االسم إف ،ديك فإنه ال صرب لنا عىل القعود مع الصبيان والغلامنب  ي

وكانوا بمثل هذا الكالم يدارون نواياهم يف « وأن ظلر عدوك حلقنا العار، دوننا)ا تراك( 

 االنحياز إىل روزهبان، فهدأ معز الدولة من غضبهم وأفهمهم أنه يعدهم للجولة احلاسمة.

عز الدولة جيشه عىل هيئة كتائب متتالية تتبادل اهلجوم، واشتعل القتال ب  أعد م

اللريق  حتى كادت تغرب الشمس وقد فنيت رماح ا تراك وصمد جيش روزهبان، وكان 

غروب الشمس دون انتصار معز الدولة يعني هنايته بال شك، فاليوم التايل سيشهد زحف 

يه فتكون الُضبة القاضية، لذا استامت معز الدولة مع قادة روزهبان إليه ثم انحياز الدياملة إل

ا تراك يف مواصلة القتال حتى لقد بكى أمامهم لينلذوا خطته يف مجع الكتائب معا واهلجوم 

مرة واحدة بام بقي من ا سلحة والرماح، ثم استعان بكتيبة مل تقاتل غالبيتها من الغلامن 

ر أهنم ال يصل حون لدخول املعركة، فح  أشار إليهم بتسليم ما معهم والشباب الصغار َقدَّ

من الرماح إىل اجلنود ظنوا أنه يأمرهم بالقتال، فانطلقوا مندفع  بكل ما لدهيم من محاسة 

الشباب الصغار وخياهلم وبام لدهيم من طاقة مل تستهلك بعد، فاخرتقوا صلوف جيش 

اجليش الذي فوجئ هبذه اهلجمة التي روزهبان وحققوا ما يشبه املعجزة إذ اهنار أمامهم 

تتلوها هجمة جمموعة الكتائب املوحدة، فكانت اهلزيمة الكاملة التي قتل فيها كبار قادة 

 روزهبان وُأخذ هو أسريا، فكان خربا ال يكاد ُيَصدَّ !!

وهبذه اهلزيمة اهنار مترد روزهبان، وانسحب جيش نارص الدولة احلمدا  من عكرباء 

دد بغداد ملا بلغهم اخلرب، وُسِجن روزهبان يف بغداد، لكن معز الدولة ح  بعدما كان هي
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 اكتشف خططا من بعض قادة الديلم إلخراجه وإعادة استكامل التمرد أخرجه ليال وأغرقه.

وأما بلكا أخو روزهبان املتمرد يف شرياز فقد كان أمره من شأن عضد الدولة بن ركن 

البوهيي عىل فارس، فأرسل إليه جيشا بقيادة وزيره املشهور  الدولة، وخليلة عمه عامد الدولة

 ابن العميد فانترص عليه.. وهبذا انتهى مترد روزهبان وهو ا خطر يف عهد معز الدولة.

كانت أهم نتائج هذا التمرد أن معز الدولة اعتمد بشكل كيل فيام بعد عىل اجلنود 

الدياملة، كام قبض عىل رؤوس وقادة  ا تراك، وقرهبم ورفع مكانتهم، وجعلهم سادة عىل

الدياملة ممن هلم يد يف مترد الروزهبان، وكان من أرضار هذا أن زاد طغيان اجلنود ا تراك 

 وظلمهم بعدما اطمأنوا إىل مكانتهم ودورهم يف الدولة.

لدولة ما إن هدأ الوضع قليال حتى عزم معز الدولة عىل اخلروج يف جيش لتأديب نارص ا

(، وكالعادة ها246احلمدا  ملا فعله أثناء مترد الروزهبان، فسار عىل رأس جيش إىل املوصل )

راسله نارص الدولة راجيا الصلح مقابل مليو  درهم سنويا عىل ما لديه من البالد، ومليو  

لة يف درهم عاجلة، فقرر نارص الدولة أن يوافق ال سيام وهو ال يأمن من ترك بغداد ملدة طوي

 حال االضطراب القائمة ب  اجلنود الديلم، فعاد إىل بغداد.

(، فخرج معز ها247غري أن نارص الدولة، وكالعادة أيضا، تأخر عن دفع املال املقرر عام )

(، فانسحب نارص الدولة من املوصل ها247مجادى ا وىل  15الدولة عىل رأس جيشه إىل املوصل )

عادته أيضا أنه يف انسحابه هذا يأخذ معه كل الكتاب والوزراء ورجال إىل نصيب  كعادته، وكان من 

الدولة الذين يعرفون ا موال وأرسار املوارد واملداخل واخلزائن، ثم ُيغري ا عراب املنترشين 

باإلغارة عىل ما شاءوا من البالد وقطع  (1)بأرض اجلزيرة اللراتية واملعروف  بالتمرد وقطع الطريق

ذا يصبح الذي ملك املوصل شبه حمارص ال يصل إىل مال خمزون وال يستطيع جباية الطريق، وهب

 الُضائب مع تعثر أحوال الناس وتعطل مصاحلهم بلعل غارات ا عراب.

استمر معز الدولة يف مطاردة نارص الدولة احلمدا  إىل نصيب ، فانسحب ا خري إىل 

إىل معز الدولة، فلام صار يف هذه احلالة من  ميافارق  ولكن عددا كبريا من جنوده استسلموا

                                                 
وقد سبق أن كانت هلؤالء صوالت وجوالت مع اخلالفة العباسية أيام املعتمد واملعتضد واملكتلي حتى  (1)

  أمرهم احلمدانيون ح  استقرارهم يف املوصل. راجع ما كتبناه يف حركات التمرد.توىل
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الضعف انسحب مرة أخرى إىل حلب التي هي مقر أخيه سيف الدولة احلمدا . ويف تلك 

ا ثناء كانت فرقة من جيش معز الدولة تطارد فرقة من جيش نارص الدولة يف سنجار، فكان 

 الدولة.النرص يف النهاية للرقة احلمداني  وُأرِس عدد من جنود معز 
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كان وضع الطرف  صعبا، فمعز الدولة ال جيد أمواال يف املوصل ونصيب  وال يستطيع 

جباية ا موال بلعل تعطل ا حوال من أثر غارات ا عراب وَفَقد جنودا وأرسى يف سنجار 

كام أن فلول جيش نارص الدولة يامرسون حرب شوارع خاطلة وغارات عىل جيش معز 

ويف اجلانب اآلخر فإن نارص الدولة قد صار يف ضعف من اجلند وهو يف محاية أخيه ال الدولة. 

جيرؤ عىل العودة إىل بالده، وكالعادة أيضا: أرسل نارص الدولة يطلب الصلح من معز الدولة 

وأن يعود االتلا  بينهام، فرفض معز الدولة، لكن هذا يف احلقيقة مل حيل إشكاال، فكان الذي 

( وتعهد له ها242قف أن توىل سيف الدولة احلمدا  مكاتبة نارص الدولة )املحرم أنقذ املو

ن وتسعامئة ألف درهم )بزيادة تسعامئة ألف عن االتلا  السابق( ابأن تصله سنويا مليون

وإطال  ا رسى يف سنجار.. فكان هذا حال مناسبا لدى معز الدولة الذي مل حيقق نجاحا 

 ل هبذا وعاد إىل بغداد.مؤثرا يف محلته هذه، فقب

( زيادة ها252ظل الوضع هادئا ب  الرجل  مخس سنوات حتى أرسل نارص الدولة احلمدا  )

عىل املال الذي كان ملتزما به مقابل أن يلتزم معز الدولة بإقرار ابنه أيب تغلب من بعده عىل والية 

فانطلق معز الدولة عىل رأس  املوصل، فرفض معز الدولة، وكان معنى ذلك وقوع احلرب من جديد،

( وظل يطارد نارص الدولة الذي انسحب من املوصل إىل ها252جيش إىل املوصل )مجادى اآلخرة 

نصيب  ثم إىل غريها، ويف هذه ا ثناء كان جيش أيب تغلب بن نارص الدولة قد هاجم املوصل من 

ولة، ثم استطاع أبوه نارص ه أحر  سلن ومراكب اجليش التابع ملعز الدنجهة أخرى فاهنزم ولك

الدولة أن يضلل معز الدولة يف هذه املطاردة فيهاجم املوصل نلسها بعدما ظن معز الدولة أنه يف 

 بحراسة املوصل  ، واستطاع نارص الدولة أن يوقع هزيمة كبرية بأتباع معز الدولة املكلل«احلسنية»

ستوىل عىل ا موال والسالح والعتاد، وح  منهم قادة معز الدولة وا كثريا منهم وأرس كثريافقتل 

وصل اخلرب إىل معز الدولة فزع وارتاع وسارع بالعودة إىل املوصل لكن نارص الدولة انسحب بكل ما 

فال هو  ،غنم إىل سنجار، وصار معز الدولة ب  نار جيش نارص الدولة ونار جيش ابنه أيب تغلب

كه رن عليها إن ظل يطارد أحدمها، وهذا ما أديستطيع أن يظل يف املوصل طويال وال هو يأم

احلمدانيون فأرسل أبو تغلب للصلح مقابل املال وإطال  ا رسى فاستجاب معز الدولة، وعاد إىل 

 .(1)بغداد بعد محلة كاملة اللشل هذه املرة
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الل البرصة قبل ظلت جبهة القرامطة والعامنيون ساكنة من بعد حماولتهم اللاشلة الحت

ثالثة عرش عاما، وكان معز الدولة منشغال بتأسيس سلطته ثم تثبيتها فلم يلكر يف فتح هذه 

اجلبهة طوال هذا الوقت حتى مات الزعيم العام  يوسف بن وجيه وتوىل ا مر من بعده 

 ( يعرض عليه الدخولها254مواله نافع، فانتهز معز الدولة هذه اللرصة وأرسل إىل نافع )

يف طاعته وسلطانه وأن  طب له وينقش اسمه عىل العملة، وقد وافق نافع عىل هذا، لكن 

 .(1)أهل عامن رفضوا هذا بإرصار، فطردوا نافعا واستدعوا القرامطة وَملَّكوهم عليهم

غري أن هذا مل يستقر بل شاعت االضطرابات يف عامن ب  أصحاب النلوذ، فقتل بعضهم 

قد هرب إىل واسط حيث  -ا مري املطرود–ة  حدهم، وكان نافع بعضا ومل تستقر اإلمار

( فأكرمه معز الدولة وأحسن إليه ها255كان معز الدولة يستعد حلرب عمران بن شاه  )

( إلعادة السيطرة عىل عامن كام أنه طلب مددا من ابن ها255شوال  15ثم أرسل معه جيشا )

ذي احلجة  1اجليشان واقتحموا عامن ) فأرسل له جيشا، فالتقى (2)أخيه عضد الدولة

 . (3)( وخطب فيها ملعز الدولة وقتل من منافسيه وأهل البلد مقتلة عظيمةها255

 معز الدولة يفجر احلرب املذهبية

كان أخطر وأبشع ما فعله معز الدولة هو التأسيس لللتن الدينية يف العرا  ب  السنة 

عىل يد معز الدولة لتظل ناره قرونا يكتوي هبا والشيعة، وهو ا مر الذي ستنطلق رشارته 

العراقيون، كلام انطلأت فتنة جتددت أخرى، حتى ذهبت آالف النلوس وعرشات اآلالف 

 من البيوت ومالي  ا موال، ومل يأِت من وراء ذلك فائدة ال عىل الدين وال عىل الدولة.

سلوك من يدعم مذهبه الشيعي  وكان سلوك معز الدولة، وعامة ا مراء البوهيي  من بعده،

ما كان يف هذا تثبيتا لسلطانه وتلريقا  عدائه وإشغاال ملناهضيه من الشعب واللقهاء، كام هي عادة 

كل مستبد يقتلي خطى فرعون )وجعل أهلها ِشَيعا، يستضعف طائلة منهم(، ولو أنه خملص 

                                                 
 .7/212، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 6/251ابن مسكويه: جتارب ا مم  (1)

عامد الدولة الذي كان حيكم فارس مل  عضد الدولة هو ابن ركن الدولة، ولكن زعيم البوهيي  وكبريهم (2)

يكن له أبناء ذكور، فجعل ابن أخيه عضد الدولة خليلته من بعده، وقد كان! فصار ركن الدولة حيكم 

 طربستان وجرجان وما جاورمها من املناطق، وابنه عضد الدولة حيكم فارس.
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ويا وجاهد يف تثبيته، أو لبايع اخلليلة اعتقادا دينيا يغلب عىل أمره، الختذ خليلة علأن ملذهبه حقا و

سلوك احلكم العسكري يف  -كام ذكرنا سابقا–العبيدي )اللاطمي( الذي يشتا  ملثل هذا، ولكنه 

 كل زمان ومكان، إذ الدولة والسلطان فو  العقيدة واملذهب!

( ب  السنة والشيعة وهُنِبت فيها ها222وقد بدأت االشتباكات مبكرا )ربيع ا ول 

(، و)مجادى ها246(، و)املحرم ها242كرخ الذي هو حي الشيعة، وتكررت )رمضان ال

(، ويف كل من هذه اللتن دفعت البالد أرواحا أهلكت يف ها241(، و)شعبان ها242ا وىل 

 احلر  والقتل والنهب!

عىل أن هذه اللتن التي تتكرر بمعدل كل عام ، صارت فيام بعد تتكرر سنويا أو أكثر 

 السنة الواحدة، ثم سيظل العرا  قرونا طويلة يعا  مما بذره معز الدولة البوهيي، من مرة يف

 لتكون اللتنة الطائلية أحد عوامل تلجري العرا  عىل مر العصور.

 ويف ظالل هذه اللتن حدثت ثمة تطورات جديرة بالنظر والتدبر:

، فقد َوفَّر (1)«خرج لك منه زنديقا كبرياائتنى برافىض صغري أ» كام قال اإلمام الشعبي:

انتشار مذهب الشيعة اإلمامية غطاء واسعا النتشار أفكار الزنادقة وامللحدين، فقد اكتشلت 

( دعوة رسية يقودها رجل من أتباع ابن أيب العز تلميذ احلالج، فهو ها242السلطة يف بغداد )

ل فيهم، وأن أتباعه يعتقدون بربوبيته وأصحابه يعتقدون بأن أرواح ا نبياء والصديق  حت

وأنه قد حلت فيه روح ابن أيب العز هذا، ومن هؤالء ا تباع شاب يزعم أن روح عيل بن أيب 

قد حلت فيه، وأن روح فاطمة )ريض اهلل عنها( قد حلت يف زوجته، وأن روح  طالب 

الكتب التي دونوا  خادمهام قد حلت يف خادمهام، فقبض عليهم الوزير املهلبي ووجد عندهم

فيها عقيدهتم هذه، وا موال التي يعطوهنا لزعيمهم، فعاقبهم بالُضب، غري أن بعضهم 

استطاع أن يوصل أمرهم إىل معز الدولة باعتبارهم من الشيعة فأمر باإلفراج عنهم، ومل 

 .(2)يستطع الوزير أن يلعل شيئا خشية أن ُيرمى بالتعصب للسنة فسكت عنهم

ختريف حتى يف املذهب الشيعي الزيدي أو إال ا الرجل وهذه املرأة وما ادعاه هذ
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اإلمامي، وال نستطيع أن نلرس دفاع معز الدولة عنهام إال بأهنا صناعة فتنة تشغل اجلمهور 

 بتقوية جانب الشيعة وحتريضهم عىل أهل السنة وهم الكثرة الكاثرة يف بغداد.

املؤرخون واملحدثون والعلامء بالعبارة وهذا الباب هو ما سيدخل منه كثريون وصلهم 

 «.ُيظهرون الرفض، ويبطنون الكلر املحض» الشهرية

بتعبريات « حرب املنشورات وامللصقات» ( ليدخل يف مرحلةها251وتطور ا مر عام )

( فوجدوا املساجد قد ها251 رأيامنا املعارصة، إذ استيقظ الناس ذات يوم يف )ربيع اآلخ

ب فاطمة ريض اهلل عنها َص ولعن من غَ  ،لعن اهلل معاوية بن أيب سليان» تب عىل جدراهناك

ومن نلى أبا ذر  ،(2)ومن منع من أن يدفن احلسن عند قرب جده عليه السالم ،(1)فدكا

وكان هذا بتدبري من معز الدولة، فلام جاء  ،«(4)ومن أخرج العباس من الشورى ،(3)الغلاري

س من أهل السنة، فعزم معز الدولة عىل كتابته من جديد لوال أن نصحه املساء مسحه النا

                                                 
فتومهت السيدة فاطمة ملسو هيلع هللا ىلص هي أرض كانت من مرياث رسول اهلل « فدك»، وواملقصود هو أبو بكر  (1)

إنا معرش ا نبياء ال نورث ما تركنا »ملسو هيلع هللا ىلص )ريض اهلل عنها( أن ما تركه النبي سيورث، ومل تعلم بقول النبي 

وهو القول الذي علمه أبو بكر واجتمع عليه الصحابة. فام زال الشيعة يعتقدون أن أبا بكر  «فهو صدقة

 ملسو هيلع هللا ىلص.قد أكل مال فاطمة وورثة النبي 

املقصود هو السيدة عائشة )ريض اهلل عنها(، والكالم مبني أيضا عىل روايات ساقطة ملادها أهنا منعت  (2)

واملدفون يف حجرهتا، ويدخل يف القصد أيضا ملسو هيلع هللا ىلص ي ح  مات إىل جوار النب من دفن احلسن بن عيل 

ن فهم متهمون بامتشا  السالح ورفض دفن احلسن ووا موي -وايل املدينة –مروان بن احلكم  ا موي 

 بجوار جده  ن عثامن بن علان نلسه قد دفن يف البقيع!

اسة سيدنا معاوية يف ، وكان سيدنا أبو ذر الغلاري غري راض عن سياملقصود هو عثامن بن علان  (2)

الشام، فقد كان سيدنا أبو ذر ممن يرى النهي عن ادخار املال، وهو ما مل يوافقه عليه مجهور الصحابة، وقد 

سبب هذا اضطرابا لوالية معاوية يف الشام فلقد تبعه عىل هذا خلق من الناس ملا يرونه من زهد أيب ذر 

لان، وبعد استامع لكالم أيب ذر طلب منه سيدنا عثامن أن وورعه، فاشتكى معاوية إىل اخلليلة عثامن بن ع

 تار مكان إقامة غري الشام، فاختار أن يقيم يف قرية الربذة وخرج إليها، ولكن الروايات الضعيلة 

 .لانوروايات الشيعة تتهمه بنلي أيب ذر إرضاء لقريبه معاوية، وحاشا للخليلة الراشد عثامن بن ع

ح  جعل الشورى يف أمر اخلالفة من بعده لستة من الصحابة وهم بقية  ن اخلطاب املقصود هو عمر ب (4)

العرشة املبرشين باجلنة باعتبارهم أفضل الصحابة )عثامن، عيل، عبد الرمحن بن عوف، سعد بن أيب وقاص، 

هذا دليل عىل  طلحة بن عبيد اهلل، الزبري بن العوام( ومل يكن فيهم العباس بن عبد املطلب، فالشيعة يرون أن

 عداوته آلل البيت.
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ثم « آلل رسول اهلللعن اهلل الظامل  » وزيره املهلبي بأن يكتب بدال من هذا اللعن الرصيح

 .(1)رصحيا باالسم مع هذه العبارة فكان ذلك استقر ا مر عىل أن ُيذكر لعن معاوية 

املحدث اإلمام ابن كثري فقال بعد أن ذكر هذا عن معز  وكان هذا مما انلعل له املؤرخ

ح شيعته من الروافض، ال جرم أن هؤالء ال ينرصون، وكذلك سيف بَّ ه اهلل وقَ حَ بَّ قَ » الدولة:

الدولة بن محدان بحلب فيه تشيع وميل إىل الروافض، الجرم أن اهلل ال ينرص أمثال هؤالء، 

ءهم، وتقليدهم سادهتم وكرباءهم وآباءهم وتركهم بل يديل عليهم أعداءهم ملتابعتهم أهوا

أنبياءهم وعلامءهم، وهلذا ملا ملك اللاطميون بالد مرص والشام، وكان فيهم الرفض وغريه، 

استحوذ اللرنج عىل سواحل الشام وبالد الشام كلها، حتى بيت املقدس، ومل يبق مع 

السواحل وغريها مع  املسلم  سوى حلب ومحص ومحاه ودمشق وبعض أعامهلا، ومجيع

نجيلية تُضب يف شواهق احلصون والقالع، إلاللرنج، والنواقيس النرصانية والطقوس ا

رشيف البقاع، والناس معهم يف حرص  يامن من املساجد وغريها منإلماكن اأوتكلر يف 

عظيم، وضيق من الدين، وأهل هذه املدن التي يف يد املسلم  يف خوف شديد يف ليلهم 

من اللرنج، فإنا هلل وإنا إليه راجعون وكل ذلك من بعض عقوبات املعايص وهنارهم 

 .(2)«نبياءوالذنوب، وإظهار سب خري اخللق بعد ا 

وباعتبار ما للعرا  من تأثري ثقايف وفكري وحضاري فيام حوله، سجل املؤرخون امتداد 

يث نشبت معركة ب  السنة والشيعة )مجادى اللتنة املذهبية إىل البرصة ومهذان، ح

 .(3)( ُقتل فيها كثري من الناسها251ا وىل

زاد معز الدولة يف تلجري اللتن بتأسيسه لعادة مذهبية سريوح ضحيتها عرشات اآلالف 

عىل الناس  ( فقررها252يف عاشوراء ) من ا رواح، إذ أمر باالحتلال باستشهاد احلس  

إغال  املحال التجارية وأن خترج النساء وقد كشلت شعورهن وقطعن ثياهبن وطل  
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وجوههن بالسواد، يصحن بالنياح والرصاخ ويلطمن وجوههن. ومل يستطع أهل السنة فعل 

 .(1)ن معز الدولة عزم عىل هذا وحشد الشيعة واحتاط له حتى ينجحإيشء إذ 

ذي احلجة  12لدى الشيعة ) (2)بعيد غدير خموأعقب هذا بالتأسيس لالحتلال 

(، فتزينت بغداد وعمتها مظاهر اللرح ورُضبت الطبول وا بوا  وظلت ا سوا  ها252

 ملتوحة بالليل عىل عادة ا عياد.

وهكذا تم التأسيس لعادت  مبتدعت  ستتكرران يف بغداد زمنا طويال، وقعت فيها 

( إذ هنبت ا موال ووقعت كثري من ها252) اشتباكات عنيلة أحيانا، كام حدث عام

( اقتحم أهل السنة مسجد الروافض ومركزهم فقتلوا ها254، ويف العام التايل )(3)اإلصابات

 (.ها254بعض من كان فيه )

وظلت مظاهر النواح يف عاشوراء واالحتلال يف ذي احلجة تتكرر حتى صارت عادة 

خ مرير طويل من هذه اللتن، سيذهب فيها مئات عراقية، وسيمر بنا إن شاء اهلل تعاىل تاري

 اآلالف من البرش.

 بذور الفساد

مل يكن تلجري احلرب املذهبية وحده أخطر ما فعله معز الدولة البوهيي يف بغداد، بل إن ثمة 

 أمورا أخرى كانت بمثابة بذور لللساد استنبتها يف نظام احلكم والدولة كان هلا أثر بعيد، منها:

رف اخلللاء قبل ذلك اللهو واللعب ووقعوا فيه من مثل الصيد والسبا  واجلواري ع

والغناء وليايل السمر وما إىل ذلك، لكن معز الدولة أدخل نمطا جديدا من هذا يف بغداد وهو 

التسيل بمشاهدة املصارعة واملالكمة، فكانت تقام احللبات وُتد  الطبول ويتصارع الرجال، 

                                                 
 .7/271ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

يف الطريق ب  مكة واملدينة، ويقول الشيعة  بالقرب من اجلحلة« غدير خم»عيد غدير خم: املنسوب ملكان يسمى  (2)

وقف يف هذا املكان أثناء عودته من حجة الوداع فذكر الوصية لعيل من بعده باخلالفة، وهو دليل ملسو هيلع هللا ىلص ن النبي إ

–عندهم عىل استحقاقه باخلالفة وأن ما فعله الصحابة من بعده إنام هو غصب حلق عيل وخيانة لرسول اهلل 

 .ذي احلجة( عيدا وسموه: عيد الغدير 12.. ومن ثم جعلوا هذا اليوم ) -م أمجع حاشاهم، ريض اهلل عنه
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ال ينتلع هبا إال »ط جديدة من اللهو الذي ال فائدة فيه حلرب أو لعقل وأدب وفنشأت هبذا أنام

 .(1)بتعبري ابن كثري« كل قليل العقل فاسد املروءة

( واشتد به املرض، ظن أن هذا بتأثري هواء ها252ح  َمِرض معز الدولة )املحرم 

ئح حاشيته أرجعته عن هذا الرأي بغداد، فلكر يف نقل مقر احلكم إىل ا هواز غري أن نصا

التي أنلق عليها « املعزية» فكان البديل بناء بيت يف أطيب مكان يف بغداد هواء وماء، فبنى دار

، ورغم ما يف هذا من تبذير (2)مبالغ ضخمة وصلت يف بعض التقديرات إىل مليو  دينار

كان يف أنه  جل إمتام  وإرساف يف وقت ضعف احلالة االقتصادية يف بغداد، إال أن ا خطر

البناء صادر ا موال وألزم الناس ببيع أمالكهم املجاورة وصار كلام أتت أموال وجهها يف 

البناء. فجمع ب  اإلرساف والظلم، ثم كانت عربة اهلل يف أنه ظل يبنيها حتى مات ومل 

ب  جل بنائها كثريا من قصور وآثار اخلللاء السابق  كق رص املعشو  يسكنها، وقد َخرَّ

الذي بناه املعتصم يف سامراء، وخلع ا بواب احلديدية التي كانت يف ا سوار التي بناها أبو 

 .(3)جعلر املنصور والتي كانت يف مدينة الرصافة التي بناها املنصور للمهدي وغريها

للاء وشهد عهد معز الدولة سابقة يف اللساد مل حتدث من قبله أبدا، فلئن كان اخل

أو منصب « الضامن» السابقون يعطون ا مراء الواليات مقابل مبالغ سنوية فيام يسمى

الوزارة، فإن عهد معز الدولة قد شهد رشاء املناصب التي يذهب مثل هذا برشفها كالقضاء 

واحلسبة )الرقابة العامة( والرشطة، وقد كانت البداية ح  دفع أبو العباس بن أيب الشوارب 

لف دينار فحاز منصب قايض القضاة، وهي اجلريمة التي منعه اخلليلة بسببها من مائتي أ

الدخول عليه أو الظهور يف موكبه، وحيث كان القضاء واحلسبة والرشطة باملال فسيستعمل 

صاحب املنصب منصبه يف احلصول عىل املال بالباطل والرشوة والطغيان، وهذا مدخل 

                                                 
 .11/242ابن كثري: البداية والنهاية  (1)
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ِقط ا مم عظيم من أبواب اللساد الذي يزيل الُدَول وُيسر
(1). 

بدأ معز الدولة عهده بإصالح أحوال الاري والزراعاة يف العارا ، فأقاام بعاض السادود 

وأعاااد حلاار بعااض ا هنااار وشااجع الناااس عااىل زراعااة ا رض اخلااراب، واختااذ إجااراءات 

 .(2)حسنة

تصاادية بنظاام اإلقطاعياات الاذي غري أنه نسف كل إصالحاته ح  واجاه مشاكلته االق

كااان بدايااة سياسااة يف منتهااى السااوء وفاحتااة أبااواب اللساااد بانلتاااح العسااكري  وامااتالكهم 

 لألموال، فأفسدهم املال فلسدت الدولة ماليا وعسكريا معا!

واجااه معااز الدولااة مشااكلة فاارا، اخلزنااة ماان ا مااوال وصاااحب ذلااك شااغب للجنااود 

موال واملصادرات والُضائب ظلاام فلام يكاف هاذا لساد (، فسعى يف استجالب ا ها224)

 أزمة اجلنود، فبدأ يف نظام اإلقطاع الذي جرى ا مر عىل هذا النحو: 

  رجالااه وقادتااه القاارى والبلاادات، فصااارت ماان أمالكهاام يأخااذون خراجهااا أقطااع

  نلسهم.

 اخلربة. ووفاهنار النظام االقتصادي الرقايب الذي أقرته الدولة ويعمل فيه املوظلون ذ 

 ذات اخلاراج الكباري والتاي  نانلتح الباب للنلا  وبطانات السوء يف القارى والبلادا

ورجاال ا عاامل يف إصاالح هاذه « املساتثمرون»استوىل عليها أكابر القاواد، فساعى 

ا نحاء مقابل إرضاء القائاد العساكري الاذي هيماه املاال وال يلهام ال يف اإلدارة أو 

لة حتصل من أموال وعوائد هذه القرى شيئا استنادا عاىل نلاوذ الرقابة، فلم تعد الدو

 أصحاهبا.

  وأما صغار القادة الذين أخذوا القرى والبلدات ذات اخلراج القليل أو ممن مل يستطع

اجتذاب من يقوم بشأهنا فقد زاد خرساهنم يف الواردات، فسلكوا طريق  تضاعلت 

رى والبلدات الستخالص ا موال من هبام خسارة الدولة: مزيد من الظلم  هل الق

 جهة، ومطالبة خزانة الدولة بتعويض اخلسارة من جهة أخرى.
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 اخلراج العايل ومن مل تنزل هبم اخلسارة أهنم خرساوا  وفأدى هذا بالتبعية إىل أن يدعي ذو

ملزيد من مطالباة الدولاة باا موال، وال يساتطيع أحاد إظهاار كاذهبم ماع انعادام النظاام 

 .(1) عة نلوذ القائد العسكري الذي ال  اطر أحد بالدخول معه يف عداوةالرقايب لس

وهبذا ازداد ادعاء اخلسارة، فازدادت اخلسارة، وازداد ظلم اإلقطاعي  للناس، وُفتحت 

أبواب الظلم والرشاوى واللساد عىل مصاريعها، وصار العسكريون رجال أعامل، فتحولوا 

الناس عىل الدولة طاملا احتاجوا املال، وصاروا ينتقلون من  إىل مرتزقة ال أكثر، فصاروا أخطر

 والء أمري إىل والء آخر طاملا أنه قادر عىل دفع املزيد من ا موال.

 نهاية معز الدولة

فجأة وبينام معز الدولة يدير أمر اجليش الذي جهزه ملحاربة عمران بن شاه ، مرض واشتد 

ملرض عليه حتى أحس باملوت، فأظهر التوبة وتصد  بأكثر عليه املرض، فعاد إىل بغداد فازداد ا

ربيع  12أمواله وأعتق مماليكه، ورد كثريا من ا موال التي أخذها ظلام إىل أصحاهبا، ثم تويف )

 .(2)( بعد حوايل اثن  وعرشين سنة أسس فيها حكم ا رسة البوهييةها256اآلخر 

كان حريصا عىل تواصل أطراف اململكة ومن مزايا عهده االهتامم بالربيد العام، فقد 

البوهيية، وأن يصل اخلرب من وإىل أخيه يف أرسع وقت، وقد تأثر هذا املرشوع بالرصاع 

 .(3)املذهبي فكان للشيعة ساعي بريد وللسنة ساعي بريد والناس يتعصبون هلم

كلمه اجتمع ببعض العلامء ف» وثمة رواية عن توبته من مذهب الشيعة يف آخر حياته ح 

ج ابنته أم كلثوم من عمر بن اخلطاب، فقال: واهلل ما سمعت هبذا وَّ يف السنة وأخربه أن عليا زَ 

إال أن هذا مل يكن له أثر يف احلياة والواقع فيام سجلته  (4)«قط، ورجع إىل السنة ومتابعتها

 املصادر التار ية، وظل أثره يف زراعة اللتنة يؤيت ثمره املرير!

ا فعله أن أرسل أمواال كثرية إىل قادة ا مراء كي ال  تللوا عىل والية وكان من آخر م

 ابنه بختيار، وتم له هذا!

                                                 
 .211، 7/212ا، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ وما بعده 6/121ابن مسكويه: جتارب ا مم  (1)

 .7/212ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .7/211ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .11/217ابن كثري: البداية والنهاية  (4)
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 ِعّز الدولة خبتيار

َعِهد معز الدولة البنه بختيار بوالية العهد يف منصب أمري ا مراء ح  َمِرض )املحرم 

املهلبي ح  مرض  ( ثم أعاد التأكيد عىل هذا وأصلح ب  حاجبه سبكتك  ووزيرهها224

 (.ها256ربيع اآلخر  12(، ثم أكد عىل هذا مرة أخرية يف مرضه الذي تويف فيه )ها252)املحرم 

 وكان آخر ما أوصاه به أبوه قبل املوت عدة وصايا أمهها: 

أن يستشري عمه ركن الدولة وابن عمه عضد الدولة فإهنام أكرب سنا وأوسع خربة  -1

 وأعمق جتربة.

  بكاتبي أبيه العباس بن احلس  وحممد بن العباس ملا أثبتا من كلاءة وأن يستع -2

 ووالء.

وأن يصالح اجلنود الدياملة يف اجليش من بعد ما كان أبوه يلضل عليهم ا تراك منذ  -2

مترد الروزهبان، وذلك إلحداث التوازن ب  عنرصي اجليش، ولئال يتكرر عليه مثل 

 متردهم الذي كان عىل أبيه.

ن عز الدولة كان نمطا آخر عىل خالف أبيه، فُضب بجميع هذه الوصايا عرض لك

ر يف أن ُينشئ لنلسه  احلائط، وانشغل بامللذات والشهوات واللهو والنساء، ويبدو أنه َفكَّ

ن وحاشية أخرى فبدأ محلة تطهري يف املراكز القيادية فنلى كبار القادة الدياملة يرجاال آخر

قطاعاهتم هم وأتباعهم وحاشيتهم، وأبعد الكاتب  العباس بن احلس  وحاز عىل أمواهلم وإ

وحممد بن العباس، وكاد أن يلتك باحلاجب سبكتك  زعيم ا تراك لوال أن هذا ا خري كان 

 شديد احلرص واالحتياط.

 وقد أدى هذا إىل عدد من االضطرابات، منها:

( كاد أن يشتد لوال أن عز الدولة ها256مترد ب  اجلنود الدياملة ثم اجلنود ا تراك ) -1

 أرضاهم فأعاد بعض من طردهم ودفع هلم ما أسكتهم به من العطاء والرواتب. 

و ن ا مري ذو مزاج متقلب فقد نشب بطبيعة احلال نزاع ب  مراكز القوى، إذ  -2

يتوىل تنازع الكاتبان حممد بن العباس والعباس بن احلس  منصب الوزارة، حيث كان ا ول 

أمر عامن التي بالكاد دخلت يف سلطان البوهيي ، وكان االستيالء عليها هو آخر ما صنعه 
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ا خشية أن ينلرد الثا  بمنصب الوزارة فرتك عامن لقائد  معز الدولة، فأقبل حممد مرسع 

اجليش التابع لعضد الدولة وأرسع إىل بغداد، فخرس عز الدولة عامن التي دخلت يف حكم 

لة، ثم إن حممد بن العباس كان قد فاته الوقت وكان غريمه العباس قد تلرد عضد الدو

 بمنصب الوزارة باللعل.

وقد كان هذا الوزير فاسدا جبارا، وعىل رغم أن بختيار شيعي إال أن وزيره هذا كان 

متعصبا للسنة، وهذه عادة الطغاة الذين ال هيمهم أكثر من االستبداد بامللك الذي هو أعىل 

 لدهيم من الدين واملذهب، وال نستطيع اجلزم ما إذا كان كذلك يف عهد معز الدولة إال وأغىل

أن قوة ا خري كانت طاغية ومل تسمح بظهور جترب الوزير وفساده أم أن اضطراب حال عز 

الدولة وسوء سياسته وسريته هو الذي جعل الوزير بعدما انلرد باملنصب تظهر منه طباع 

 ى عهده بمحرقة أنزهلا بالشيعة يف الكرخ.السوء هذه، وقد أهن

فمن ذلك أنه أحر  الكرخ  ؛كان يف واليته مضيعا جلانب اهلل» وصله ابن ا ثري بقوله:

ومن ذلك أنه ظلم الرعية وأخذ ا موال  ،ببغداد فهلك فيه من الناس وا موال ما ال حيي

وذلك أن اهلل سلط عليه معز « ه ذلكعَ لَ ىل وال نَ اه اهلل تعمَ لَّ ليلرقها عىل اجلند ليسلم فام َس 

وصد  رسول اهلل » يقول ابن ا ثري: الدولة بشكايات وسعايات أعدائه فقبض عليه وحبسه،

وكان ما  ،(1)«من أرىض الناس بسخط اهلل سخط اهلل عليه وأسخط عليه الناس» :حيث يقول

ومتشى هلم ما  ،ي بهفعله من ذلك أبلغ الطر  التي سلكها أعداؤه من الوقيعة فيه والسع

وعقب ذلك أن زوجته ماتت وهو  ،أرادوا ملا كان عليه من تلريطه يف أمر دينه وظلم رعيته

ر ونسأله أن انعوذ باهلل من سوء ا قد .فخربت داره وعلا أثرها ،وكاتبه ،وحاجبه ،حمبوس

 .(2)« تم بخري أعاملنا فإن الدنيا إىل زوال

إىل أن  -أخا ا مري عز الدولة–بن معز الدولة  وقد أغرت هذه االضطرابات حبيش -2

( حيث كان املؤكد له وحلاشيته أن عز الدولة لن يستطيع، يف ها257يعلن التمرد يف البرصة )

ظل توتر ا مور عنده، أن يمنع هذا، وعندئذ أرسل عز الدولة وزيره العباس بن احلس  عىل 

أمواله ثم هيامجه بغتة يف البرصة فهزمه رأس جيش فاستطاع باحليلة واملناورة أن يستخلص 

                                                 
 (.2211(، وصححه ا لبا  يف السلسلة الصحيحة )11616الطربا  ) (1)

 .7/227التاريخ  ابن ا ثري: الكامل يف (2)
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 وأرسه، فأمر عز الدولة بحبسه يف رامهرمز، ثم خلصه ابن عمه عضد الدولة وظل يف رعايته.

( دعوة رسية تنترش يف بغداد وغريها، تدعو إىل ها257واستغل سبكتك  احلاجب ) -4

جون يف أوساط السنة أنه رجل من آل البيت، وتسري يف أوساط السنة والشيعة، وكان دعاته يرو

عبايس، ويف أوساط الشيعة أنه علوي، ثم ُعِرف مكان الرجل وأنه يف مرص، فأرسل سبكتك  إليه 

أن يأيت إىل بغداد واعدا إياه بالنرصة والعون، واستقبله عىل طريق اللرات خارج العرا  وتوىل 

تُِشف أن ه عبايس وأنه حممد بن اخلليلة محايته وملا سلم عليه أظهر له الطاعة واخلضوع، ثم اكر

املستكلي، وهو ما مل يرتضه سبكتك  فهو شيعي، فبهذا فشل التدبري، وألقى بختيار القبض عليه 

 فأعطاه ا مان، لكن اخلليلة املطيع أحُضه فعاقبه بجدع أنله، وانتهى أمره.

اته سامهت هذه االضطرابات يف بداية عهد عز الدولة مع انرصافه هو للذاته وشهو

وسوء سياسته يف تعميق وترسيخ أمرين سيسيطران عىل روح ذلك العهد؛ أوهلام: اللتن 

الدينية واحلروب املذهبية واالنلالت ا مني، وثانيهام: االهنيار االقتصادي الذي كان يؤدي 

ثم كانت النزاعات واللتن تزيد من فشل هذه  ،إىل محالت حربية وإىل مصادرات ومظامل

ية وبالتايل يزداد االهنيار االقتصادي فتزداد النزاعات واللتن ب  مراكز القوى احلمالت احلرب

والنلوذ يف البالط البوهيي، وهكذا يف دائرة ملرغة من اللشل وتراكم ا خطاء ستنتهي إىل 

 زوال عز الدولة وعهده بالكلية عىل نحو ما سيأيت.

 سياسة عز الدولة خبتيار

الدولة متمثلة يف: ا مري البوهيي، القائد سبكتك  وهو  كانت مراكز النلوذ يف عهد عز

زعيم ا تراك وقائد اجليش، الوزير أبو اللضل العباس بن احلس  ومن بعده الوزير ابن بقية. 

وأما يف أطراف العرا  فاجلهات مل تتغري كثريا عن عهد أبيه ومها منحرصان يف احلمداني  يف 

 ن بن شاه  يف منطقة البطائح جنوب العرا .املوصل واجلزيرة اللراتية وعمرا

بدا وكأن معز الدولة قد مهد البنه ا مور، وكان هذا مدعاة خلوف عمران بن شاه  

من عز الدولة واستقرار أمره، ال سيام وقد مات معز الدولة وهو حياربه، فتم الصلح عىل أن 

لكن بعد أن ظهر ضعف عز الدولة واضطراب  يدفع عمران مخسة مالي  درهم سنويا،

سياسته وتوتر ا مور مل يدفع عمران سوى مليو  درهم، وامتنع عن تسليم بعض الرهائن 
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لديه، ومل يلتزم بمواصلة دفع ا موال سنويا، فحينئذ كانت اخلطوة املتوقعة أن يتوجه عز 

اية حكمه، وقد أضاع عز ( أي بعد ثالث سنوات من بدها251الدولة بختيار حلربه )شوال 

الدولة بختيار شهرا يف رحلة صيد يف واسط، ثم كلف وزيره العباس بن احلس  أن يقود 

 اجليش حلصار عمران بن شاه .

بدأ اجليش البوهيي يف حتويل جماري ا هنار حلصار عمران وقطع املاء عنه وللتح طر  

ية ثم وقف القدر ملرة أخرى يف جانب واسعة ملرور اجليش، وطالت ا يام يف تنليذ هذه العمل

عمران بشكل عجيب، إذ فاضت دجلة يف هذا الوقت فاهنارت هذه السدود مجيعا وضاع 

جمهود الشهور الطويلة، فلام انقىض الليضان وكان باإلمكان عبور الطر  كان عمران قد 

شهور الطويلة إىل انتقل إىل معقل آخر بام لديه من رجال وسالح، فانتهى املجهود الكبري يف ال

اللشل الذريع، وهنا بدأت حركة مترد يف اجليش البوهيي الذين عاشوا أياما طويلة يف احلر 

ومواطن احلرشات ويف ا دغال واشتاقوا إىل ما أللوه يف بغداد، فاضطر الوزير أن يلاوض 

ع من عمران عىل الصلح مقابل مال، فاستجاب عمران، ولكن هذا مل يمنعه من هنب ما استطا

اجليش حال انسحابه، فاهنارت معنويات اجليش واهنارت هيبته يف النلوس حتى دخل بغداد 

 .(1)(ها261رجب ) بعد نحو سنت 

كان احلمدانيون عىل حدود الدولة اإلسالمية املتامخة لإلمرباطورية البيزنطية، وقد تولوا 

ذين كانوا يف هذه اللرتة أعىل كعبا وأقوى يف هذا الوقت واجب اجلهاد والتصدي للروم ال

جانبا، يف ح  كانت الدولة العباسية قد فقدت وحدهتا وصارت إىل الضعف والترشذم 

وتسلط الطبقات العسكرية عليها حتى مل تعد اخلالفة إال شبحا ال أثر له، وسنتناول هذا بعد 

 قليل إن شاء اهلل تعاىل.

ه معز الدولة، السيادة يني  عىل نحو ما كانت أيام أبوكانت العالقة ب  بختيار واحلمدا

االسمية واملبلغ السنوي، وبدت العالقة ودية ومستقرة حتى إن بختيار توسط يف الصلح ب  

، وقد أراد الطرفان توكيد (2)( واستطاع إنجازهها252أيب تغلب احلمدا  وأخيه محدان )

                                                 
 .7/222ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)
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نة بختيار البالغة ثالثة أعوام عقد الزواج )صلر املودة بينهام فعقد أبو تغلب احلمدا  عىل اب

 .(1)( ودفع صداقها مائة ألف دينارها262

عىل أن اخلذالن جاء بعد أقل من سنة ح  تعرض احلمدانيون هلجمة عظيمة من الروم 

ثار القبيحة ثر اآلآو)دمستق الروم( فوطئها » (ها261وصلوا فيها إىل اقتحام نصيب  )املحرم 

، واشتعل  جلها الناس يف العرا ، (2)«قام هبا مخسة وعرشين يوماأح نصيب  وفيها واستبا

لكن عز الدولة خذهلم بعد أن اختذ إجراءات شكلية أوهم هبا الناس أنه يستعد للحرب 

وأرسل إىل أيب تغلب أن جيهز املؤن والطعام للجيش الكبري القادم فلرح أبو تغلب وصنع ما 

، وهو ما ترتب عليه أزمة يف بغداد، سنتناوهلا بعد (3)ذا إىل الال يشءُطلِب منه، ثم انتهى كل ه

 قليل.. فكان هذا أول خذالن وفشل يف العالقة ب  بختيار واحلمداني .

ثم اهنارت العالقة متاما ح  دخل بختيار عىل خط الرصاع ب  أيب تغلب وأخويه محدان 

عد وفاة والدهم نارص الدولة احلمدا ، وإبراهيم، وهو الرصاع الذي نشب ب  اإلخوة من ب

فاستجار ا خريان ببختيار وطلبا منه املساعدة عىل أخيهام أيب تغلب، مقابل ا موال اجلزيلة 

وبذل اخلضوع الكامل لسلطة بختيار، وكان هذا مغريا لبختيار ولوزيره اجلشع أيب اللضل 

 العباس بن احلس ، فاستقر العزم عىل حرب أيب تغلب.

شاء اهلل أن يعزل بختيار وزيره أبا اللضل ويع  ابن بقية مكانه، فاستهان أبو تغلب ثم 

بأمره وخاطبه بام فيه استهانة منه، فكان عزم ابن بقية عىل حربه مما ُيضاف إىل عزم بختيار 

( فانسحب أبو ها262وأخويه، فخرج بختيار عىل رأس اجليش إىل املوصل )ربيع ا ول 

أفر، املوصل من ا موال وا قوات ومن الوزراء والكتاب ومن يعرفون تغلب إىل سنجار و

(، ثم ها262ربيع اآلخر  11مداخل املال وموارده كام هي العادة، ودخل بختيار املوصل )

كرر أبو تغلب ما فعله أبوه نارص الدولة من قبل إذ سار بجيشه إىل بغداد اخلالية من اجلند، 

وهو قائد اجليش وزعيم اجلند –ه ابن بقية وحاجبه سبكتك  لكن بختيار سارع بإرجاع وزير

 إىل بغداد. -ا تراك

                                                 
 .7/221ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .212اهلمذا : تكملة تاريخ الطربي ص (2)
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وصل الوزير ابن بقية إىل بغداد قبل أيب تغلب، فيام ظل سبكتك  خارج بغداد، وعندئذ 

جرت مراسلة خطرية ب  سبكتك  وأيب تغلب اتلقا فيها عىل التحالف ضد بختيار ووزيره 

وال أن سبكتك  تردد فيه وخاف عواقبه أو أن يوصم باخليانة وحكمه، وكاد ا مر ينجح ل

فلشل ا مر، وكان للوزير ابن بقية دور يف إفشال هذا التحالف والدفع بسبكتك  ليظل عىل 

 موقله يف الوالء لبختيار.

يف املوصل يعا  بختيار من الرفض العام ملا ارتكبه من ظلم وقهر للناس، ويعا  من 

 قوات، وضعف جيشه مع انقسامه بينه وب  ابن بقية وسبكتك .. ضيق ا موال وا

وبالنسبة  يب تغلب فهو خارج املوصل وأضعف من أن يقتحم بغداد وفشل حتالله مع 

سبكتك .. فسعى الوزير ابن بقية وباالتلا  مع سبكتك  يف التصالح ب  بختيار وأيب 

 17يلشل الصلح، وعاد بختيار إىل بغداد ) تغلب، ووافق الطرفان وتصاحلا من بعد ما كاد أن

 ( حيمل فشال جديدا يضاف إىل رصيده.ها262رجب 

(، ومل ها257ضعلت الدولة اإلخشيدية يف مرص من بعد موت كافور اإلخشيدي )

بذلك حلام تلبث أمورها يف اضطراب حتى اكتسحتها الدولة العبيدية )اللاطمية( فحققت 

رجب  12عاش يف خيال خللائها نحو ست  سنة، فاستوىل قائدهم جوهر الصقيل عىل مرص )

( ثم توجه جيشه إىل بالد الشام وهو يستويل يف طريقه عىل املدن التي تقابله فيضيلها ها252

إىل سلطان العبيدي  )اللاطمي ( حتى خرج من مرص فاستوىل عىل الرملة ثم طربية ثم 

(، ومل جياوز دمشق ها251لتي ُخطِب فيها للخليلة العبيدي )اللاطمي( )املحرم دمشق ا

لوجود الدولة احلمدانية يف حلب وما وراءها، وملا كانت تقوم به من دور يف اجلهاد ضد الروم 

 .(1)البيزنطي ، وكان ذلك بتوصية من اخلليلة العبيدي املعز لدين اهلل

اد التي جاءهتا خالفة أخرى تنازعها ولدت يف املغرب ثم ال ريب أن اكتساحا كهذا زلزل بغد

ها هي تكتسح مرص والشام عىل ما هلام من أمهية، وهنا سنالحظ أن كافة احلكام الذين يسيطرون 

عىل قلب العامل اإلسالمي وغربه كانوا من الشيعة، ورغم ذلك فالعداوة بينهم هي القائمة، 
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وخراسان، واحلمدانيون يف املوصل واجلزيرة اللراتية  فالبوهييون يف العرا  وفارس وطربستان

وشامل الشام، والعبيديون )اللاطميون( يف املغرب ومرص وجنوب الشام، والقرامطة يف ا حساء 

والبحرين وجنوب العرا . وهو ما يدل عىل أن احلكم والسلطان كان فو  املذهب والدين، وهذا 

 رحم ربك وقليل ما هم. هو عموم أحوال امللوك والسالط  إال من

فعىل رغم أن القرامطة بايعوا منذ زمن للخليلة العبيدي )اللاطمي( وخطبوا له يف 

، ودارت (1)بالدهم، إال أن العبيدي  ما كادوا يستقرون يف مرص حتى واجهوا عداء القرامطة

مرص  بينهم يف الشام وحتى مرص معارك يف غاية العنف والشدة، وكاد القرامطة أن يدخلوا

ذاهتا لوال أن استطاع العبيديون قلب موازين املعارك فانترصوا نرصا فاصال أعادوا به 

 سيطرهتم عىل الشام وردوا القرامطة إىل الصحراء ب  الشام والعرا .

(، ها262وكانت سياسة بختيار وموقله هو إمداد القرامطة يف حروهبم مع العبيدي  )

كأن اللشل كان حليف بختيار حتى يف عونه لغريه، ونعوذ غري أن هذا مل ُيغن عنهم شيئا، ف

 باهلل من اخلذالن.

 الفنت الداخلية

ليس عسريا أن نتوقع نشوب اللتن يف بغداد، مع مرياث مثل الذي تركه معز الدولة 

له مثل عز الدولة بختيار.. ولقد كتب عىل بغداد منذ اآلن أن تعيش  ةيديره رجل ال أهلي

 ظل السلطة البوهيية ال تللت منه إال قليال من السن !عرصا من اللتن يف 

استيقظت بغداد ذات يوم عىل أنباء ذلك اهلجوم الكاسح للروم والذي وصلوا فيه  -1

(، بعد أن كانوا قد ها261)املحرم  (2)حد اقتحام نصيب  التي هي من مدن اجلزيرة اللراتية

القتل واحلر  وأخذوا ا رسى، ومل حياول اقتحموا الرها ونواحيها، وأثاروا الرعب ونرشوا 

أبو تغلب احلمدا  التصدي هلم أو مقاومتهم، بل مل يلعل إال أن دفع مللكهم أمواال كي ال 

يواصل التقدم إليه يف املوصل. وقد أثار هذا ضجة كبرية يف بغداد، ال سيام وأن الالجئ  

اجد ومواطن الناس وقصوا عىل الذين رشدهتم احلرب وصلوا إىل بغداد، واحتجوا يف املس

                                                 
 .222د. حس  مؤنس: أطلس تاريخ اإلسالم ص (1)

، وهي إىل الشامل «ماردين»تقع اآلن يف جنوب رشقي تركيا عىل احلدود مع سوريا، تابعة ملحافظة  (2)

 كاد أن تكون متصلة هبا، لكنها تتبع تركيا. السورية حتى لت« القامشيل»مبارشة من مدينة 
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الناس جرائم الروم من القتل واحلر  وأرس النساء وأن بالدهم صارت ملتوحة أمام الروم ال 

جتد من يدافع عنها، وقاد بعضهم مظاهرة إىل قرص اخلليلة وكادوا أن يقتحموه، ولكنهم سبوا 

 .(1)اخلليلة وشتموه وأسمعوه ما يكره

رحلة صيد يف الكوفة، وكان جيشه مشغوال يف حصار عمران يف ذلك الوقت كان بختيار يف 

بن شاه  يف البطيحة، فاشتعل عليه الرأي العام أنه ينشغل بالصيد وينشغل جيشه بحرب املسلم 

عمران بن شاه  مهمال أمر الروم، وكعادة الطغاة اللارغ  أصدر بختيار أوامره بتجهيز اجليش 

للحرب، وأعلن يف الناس النلري العام واستقبال  وإعداده، وكلف سبكتك  باالستعداد

املتطوع ، ومجع التربعات، وأرسل إىل أيب تغلب أن جيهز اجليش وعليه أن يعد الطعام واملؤن 

الالزمة، ثم أرسل إىل اخلليلة يطلب منه أربعامئة ألف درهم مسامهة يف الغزو وأن ذلك واجب 

ىّل تدبري ا موال إالغزو يلزمني إذا كانت الدنيا ىف يدي و»عىل اإلمام، وقد رد اخلليلة عليه بالقول: 

وهي ىف أيديكم وأيدى  ،وأّما اآلن وليس ىل منها إاّل القوت القارص عن كلايتي ،والرجال

وإّنام لكم منّى هذا  ،فام يلزمني غزو وال حّج وال يشء مما تنظر ا ئمة فيه ،أصحاب ا طراف

رعاياكم. فإن أحببتم أن أعتزل اعتزلت عن هذا  نون بهكِ َس ركم تُ ب به عىل منابطَ االسم الذي ُ ر 

، لكن الطلب حتول إىل وعيد وهتديد واضطر اخلليلة أن يبيع «املقدار أيضا وتركتكم وا مر كّله

 .(2)النليسة ليسدد هذا املبلغ هبعض ثيابه وحتل

تحول االجتامع ثم انتهى كل هذا إىل الاليشء، ورصف بختيار ا موال عىل أهوائه، ف

الشعبي إىل فتنة كبرية يف بغداد إذ طبيعي أن تتحول حلظات اللشل أمام عدو اخلارج إىل 

تنليس الغضب وا زمة يف الداخل فتظهر العصبيات والتحزبات ثم يظهر املجرمون 

 وامللسدون الستغالل الوضع فيزيدونه اشتعاال.

البوهيي فأول ما ثارت اللتنة كانت  ويف جمتمع منقسم مذهبيا وطائليا كبغداد يف العهد

ب  السنة والشيعة، ودخل يف غامرها كل ملسد، فعمت حالة من النهب والسلب واالنلالت 

                                                 
، وابن ا ثري: 212، واهلمذا : تكملة تاريخ الطربي ص246، 6/245ابن مسكويه: جتارب ا مم  (1)

 .7/222الكامل يف التاريخ 

، وابن ا ثري: 211وما بعدها، واهلمذا : تكملة تاريخ الطربي ص 6/246ابن مسكويه: جتارب ا مم  (2)

 وما بعدها. 7/222يف التاريخ  الكامل
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وهي سو  –ا مني يف بغداد، ثم تطور هذا إىل القتل وحر  البيوت، وتعرضت الكرخ 

حريق كبري، إىل  -بغداد اجلنويب ومركز ثقلها االقتصادي والتجاري، وغالبها من الشيعة

 . (1)وهذا مما أهلب اللتنة وزاد يف ا زمة االقتصادية التي تعانيها بغداد

استمرت اللتنة أياما ثم سكنت، لكنها بطبيعة احلال ظلت كامنة حتت الرماد وتغيل  -2

هبا النلوس وتلجرها أقل رشارة، وقد كانت الرشارة القادمة ح  قتل أحد رجال الدولة 

( ويبدو أن هذا املسؤول كان معروفا بالظلم والعسف، إذ هاج ها262رجال من الشيعة )

الناس عليه من العامة ومن ا تراك أنلسهم، وح  حاول اهلرب أدركوه وحلقوه ودخلوا 

وراءه البيت الذي احتمى به فأخرجوه مسحوبا ثم قتلوه وأحرقوه، ثم هجموا عىل السجون 

بمواجهة هذا االضطراب  اللضل بن احلس  أبو العباسوأخرجوا من فيها، فقام الوزير 

بأقسى وأعنف ما يمكن إذ أمر بإحرا  الكرخ، فكانت حمرقة هائلة ذهب فيها نحو سبعة 

 عرش ألف إنسان وثالثامئة دكان وأكثر من ثالث  مسجدا إىل جانب ما ال حيي من ا موال.

انه كل حد )ذي احلجة عندئذ اضطر عز الدولة بختيار لعزل هذا الوزير الذي جتاوز طغي

(، لكنه مل يغري سياسته السيئة بل َع َّ مكانه حممد بن بقية املرشف عىل مطبخه والذي ها262

كان يقوم بذو  الطعام قبل تقديمه لبختيار، وكان هذا القرار مثار سخرية البغدادين، ودليال 

 عىل استمرار مسرية اللشل وتولية غري ا كلاء.

وزارة باستخالص أموال الوزير السابق واستصلائها، وانتزاعها وبدأ ابن بقية يف ال

بالتعذيب منه ومن رجاله، فحصل عىل ثروة هائلة، أخذ يف إنلاقها يف إصالح ا مور وإثبات 

 ته ومقدرته وفشل الوزير الذي قبله، حتى حتسنت سمعته وارتاح الناس إىل وزارته.ءكلا

من الوزير السابق العباس بن احلس  حتى  وما هو إال قليل بعد أن استصلى ا موال

وضع له السم فقتله.. فلقي الوزير جزاء الظامل ، فمن الوزارة إىل احلبس ومصادرة ا موال 

ثم القتل، ويف احلبس ماتت زوجته وكاتبه وحاجبه، وهدمت داره، لقد أنلق عمره يف تثبيت 

عدودات حتى خرس الدنيا والدين، كام سلطانه وزيادة أمواله وتعظيم نلوذه فام هي إال أيام م

 هي سرية الظامل .. ولكن ما أقل املعتربين!
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ة كثريا عىل حاله، فام إن فنيت ا موال التي استخلصها من ثروة يمل يلبث ابن بق -2

العباس حتى بدأ هو اآلخر سريته يف الظلم والعسف وسد عجز امليزانية من املصادرات 

من مصري العباس، وقريبا سيلقى هو اآلخر ذات املصري! وما والُضائب، حتى هو مل يتعظ 

أعجب نلس اإلنسان ح  تغمرها الشهوات، ال تعترب وال تتعظ مهام كانت دالئل العرب 

 والعظات ماثلة أمامها!

وبدأ من هنا اضطراب ا حوال يف بغداد، وانتشار اللساد، وكثر املبطلون واللصوص، 

يار واهنيار التجارة واالقتصاد، فهذا مما ال ينمو إال مع استقرار فزاد هبذا خراب ا رايض والد

ا من، وهبذا االهنيار االقتصادي كانت تزيد املظامل واملصادرات والُضائب.. وهكذا، يف 

 !(1)دائرة ملرغة

عىل أن مما حيسب البن بقية دوره يف تأجيل اهنيار العالقة ب  بختيار وب  حاجبه  -4

 يف ذات الوقت زعيم ا تراك وقائد اجليش. سبكتك  الذي هو

لقد كانت العالقة متوترة منذ بدأ بختيار عهده وأراد أن يعزل سبكتك  أو يقتله لوال أن 

ا خري كان يف غاية احلرص، وقد حاول سبكتك  قيادة انقالب ضد بختيار مرت : مرة 

يس وكان يتمنى أن يكون عليا، باستقدامه حممد بن املكتلي ثم فشل ا مر ملا اكتشف أنه عبا

 والثانية ح  حتالف مع أيب تغلب احلمدا  لكن تردده وتدخل الوزير ابن بقية أفشل ا مر.

كان  التوتر ب  سبكتك  ومن ورائه ا تراك من جهة وب  بختيار من جهة يزداد يف كل 

جندي ديلمي  يوم، ومن ثم فهو قابل لالشتعال يف أي حلظة، وقد جاءت اللحظة ح  مر

خممور عند دار سبكتك  وألقى بسالح يف دار سبكتك  فقبض عليه احلرس، وأرسله 

سبكتك  إىل بختيار، فقتله، فظن سبكتك  أهنا مؤامرة مدبرة من بختيار وأنه قتل هذا 

 اجلندي لئال تنكشف، فزاد ا مر سوءا ب  اجلانب .

ياملة، والعالقة ب  الطرف  مل تكن حسنة وكان اجليش البوهيي منقسام ب  ا تراك والد

منذ اعتمد معز الدولة عىل ا تراك ورفعهم عىل الدياملة، ويوما منذ دخل البوهييون بغداد 

فكان قتل اجلندي الديلمي مما سبب تذمرا كاد أن يكون متردا للدياملة لوال أن تدارك معز 
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 الدولة ا مر فأنلق فيهم أمواال أسكتهم هبا.

ن النزاع السني الشيعي قائام، ويزيد اجلهال يف الطرف  اشتعاال، وهو يزدهر يف وكا -5

أوقات االضطراب واحلروب، وكان من عجيب ما وقع وما يدل عىل اجلهل أن بختيار ح  

( وقعت ا زمة يف اجلانب الغريب من ها262كان حيارب أبا تغلب احلمدا  يف املوصل )

ىل مجل وسامها عائشة وتزعمهم اثنان واحد سمى نلسه بغداد، إذ وضع بعضهم امرأة ع

طلحة واآلخر سمى نلسه الزبري ثم أعلنوا حرهبم عىل الشيعة باعتبارهم أصحاب عيل بن أيب 

 طالب، ومل يتوقف ا مر إال ح  ُقتِل زعامء اللتنة وزعامء امللسدين الذين دخلوا فيها.

 ر..ومل تلبث هذه املشكالت أن متخضت عن حصادها امل

  احلصاد املر

كثر شغب اجلنود وتذمرهم عىل عز الدولة بختيار، وصار ال يستطيع التعامل معهم، ومل 

تعد أموال املصادرات تكلي، ثم فشلت محلته عىل املوصل، فلكر أخريا يف ا هواز وخطط 

تيار لقتل واليها بختك  آزادرويه ليستصلي أمواله وذخائره وما كنزه فرتة واليته، فتوجه بخ

إىل ا هواز، وهناك استقبله بختك  باإلجالل واإلكرام وبذل له أمواال جليلة، غري أن 

بختيار  طط لقتله واستخالص كل أمواله، فانتهز بختيار فرصة اشتباك وقع ب  خادم  

أحدمها لرتكي واآلخر لديلمي تطور للتنة ب  ا تراك والديلم، فكانت فرصة لُضب 

ادرويه وايل ا هواز وكاتبه وبعض قادته فحبسهم وقيدهم ثم أباح للديلم ا تراك فأحُض آز

أمر ا تراك فقاتلوهم وهنبوا أمواهلم ودواهبم حتى هرب ا تراك واستوىل الديلم عىل 

 ا هواز، واستوىل بختيار عىل إقطاعات وأمالك سبكتك  يف ا هواز.

أهله إذا أرسل إليهم بأنه قد قبض وكان بختيار  طط للتخلص من غريمه سبكتك  فأوىص 

عىل ا تراك يف ا هواز أن يظهروا أنه قد بلغهم خرب وفاة بختيار، وح  حيُض سبكتك  

الستطالع ا مر أو العزاء فإهنم يلقون القبض عليه، وقد تم ما خطط له إال أن سبكتك  احلريص 

بلغهم اخلرب فلم حيصل عىل ما أرسل من يستطلع ا مر ومل يذهب بنلسه ثم أرسل يسأهلم كيف 

 يطمئنه فارتاب يف ا مر ثم ما لبث أن جاءت ا نباء بحقيقة ما حدث فعلم بحقيقة املؤامرة.

لقد كان سبكتك  حريصا إىل احلد الذي جيعله مرتددا، َفَلَكم أنقذه حرصه ولكن كم 
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من اجليش الديلمي ضيع عليه تردده فرصا ذهبية، ومنها هذه اللرصة، لقد كانت بغداد خالية 

ومن بختيار، وكان أهل بغداد ومعهم اخلليلة يودون التخلص من بختيار ويشتاقون هلذا، ثم 

كان معه جيش ا تراك الذي هو القوة الضاربة الوحيدة يف بغداد وهم يتميزون غيظا 

كنه من ويطلبون الثأر وينتظرون منه ا مر باللتك بالدياملة وأوهلم أرسة بختيار يف بغداد.. ل

حرصه وتردده مل يلعل، ولعل دافعه ا سايس يف هذا كان ختوفه من البوهيي  يف فارس 

–وطربستان حيث عضد الدولة وركن الدولة والذين سيدعمون بختيار بال شك، فلعله 
 سلك طريقا آخر. -هلذا

قد  لقد راسل أبا إسحا  بن معز الدولة أخا بختيار، وأعلمه بحقيقة احلال، وأن العالقة

اهنارت متاما بينهام، وهو مع ذلك ال يريد التمرد عىل البوهيي ، بل دعاه  ن حيالله فيتوىل هو 

ا مر بدال من أخيه، لكن والدته منعته من هذا فلشلت خطة سبكتك ، فحارص دار بختيار 

قام ثم أحرقها وأرس أبا إسحا  وأبا طاهر أخوي بختيار، ثم أطلقهام، وبدأ ا تراك يف االنت

من الدياملة يف بغداد، وثار الناس ينتقمون  مواهلم املصادرة وملظاملهم الكثرية، وثار أكثر أهل 

ينتقمون ملذهبهم، فاستعان هبم سبكتك  ونظم أمرهم يف  -وهم من أهل السنة–بغداد 

 -معقل الشيعة، واملعقل االقتصادي–جمموعات وهلا قيادات، وهجموا عىل الكرخ 

 بينهم القتىل ثم أحرقت الكرخ ملرة أخرى. فحاربوهم ووقع

 ويقطع التسلسل التار ي هنا حدث آخر، ذلك هو.. 

 تنازل املطيع هلل عن اخلالفة

لقد خيش املطيع هلل من سيطرة سبكتك  عىل بغداد، ال سيام وهو قد كان من قبل سبب 

ء بختيار، إال أن استقدام حممد بن املستكلي إىل بغداد، فحاول اهلروب من بغداد مع أبنا

وبعض الروايات عىل أن سبكتك  هو من أراد -سبكتك  منعه ورده إىل دار اخلالفة، 

التخلص من اخلليلة ونليه مع أبناء بختيار، وأن اخلليلة هو من طلب البقاء فوافق 

وأنه قد تعذر  (2)ويف هذه ا ثناء اكتشف سبكتك  أن اخلليلة مريض باللالج -(1)سبكتك 

                                                 
 . 11/212ابن كثري: البداية والنهاية  (1)

 اللالج: الشلل النصلي.  (2)
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النطق واحلركة، فطلب منه سبكتك  أن يتنازل عن اخلالفة البنه عبد الكريم الذي عليه 

( بعد خالفة دامت ها262ذي القعدة  12تلقب بالطائع هلل. وقد تنازل املطيع عن اخلالفة )

 .(1)تسعا وعرشين سنة ومخسة أشهر غري أيام وبويع للطائع هلل باخلالفة واستقر أمره

يلة املطيع بإذن اهلل، ثم نستعرض ما كان يف عهده من العالقة ونحن نقف وقلة مع اخلل

مع الروم الذين تصدى هلم احلمدانيون، ثم نعود بعدئذ يف عهد الطائع الستكامل ما كان ب  

 بختيار وسبكتك  من أحداث.

 وقفة مع املطيع

 خليلة يثري التعاطف!

توى احلكم واملُلك فهو عىل املستوى الشخيص كريم ودود سمح ا خال ، وعىل مس

ضعيف مغلوب عىل أمره من البوهيي  وا تراك، وعىل مستوى السياسة شهد عهده تناقص 

رقعة اخلالفة العباسية حلساب العبيدي  )اللاطمي (، وعىل املستوى اإلنسا  أصابه املرض 

 والضعف آخر سنوات حياته، ثم بعد موته اشرتى عز الدولة بختيار داره!!

أخبار الدولة »لرتاجم التي أوجزت حياة املطيع ما كتبه ابن ظافر ا زدي يف ومن أبدع ا

 فلي هذه الرتمجة كان قلم ا زدي موفقا كام مل نره  حد غريه، يقول:« املنقطعة

. وهو أول من طال عمره من خللاء بني العباس عىل من تقدم... فكانت خالفته .» 

يوما، ومل يكن له من اخلالفة سوى االسم، تسعة وعرشين سنة وأربعة أشهر وأحد عرش 

واملدبر لألمور واحلاكم عىل اجلمهور معز الدولة أمحد بن بويه الديلمي، ومَحَل اخلليلَة معه إىل 

ومل يدخل البرصة خليلة حيارب إال أمري املؤمن  عيل بن أيب طالب واملطيع هلل، ثم –البرصة 

 محله معه إىل ا هواز ثم إىل املوصل..

ان املطيع هلل كريام، حليام، وصل العلوي  والعباسي  يف يوم واحد بنيف وثالث  وك

، وكان جُيري عىل ثالثة خللاء ُخلِعوا وُسِملوا، وهم: القاهر (2)ألف دينار عىل قلة ذات يده

 واملستكلي واملتقي، لكل واحد منهم يف كل شهر مائة دينار.

                                                 
 .242، 7/242ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .قلة ذات اليد: كناية عن اللقر (2)
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من التلريط وقطع املواد من  ملسو هيلع هللا ىلصرة النبي ووصله خادم من املدينة وذكر ما يلحق حج

الطيب وغريه عنها فأمر للخادم بعرشين ألف درهم، وتقدم بحمل الطيب، وضم إليه مخسة 

من اخلدم ليكونوا يف خدمة احلجرة، وأنلذ مع أيب أمحد املوسوي قنديل ذهب وزنه ستامئة 

 مثقال وتسعة قناديل فضة، وأمره بتعليقها يف الكعبة.

 حد من قرابته بسوء، وكان يقول: ما أرى التعرض لألهل، وال أستجيز ومل يتعرض 

 اإلساءة إىل أحد، فقد كان بلغني من املستكلي ما أحسن اهلل العاقبة إيّل فيه، وعاد وباله عليه.

، فقلت:  وقال قايض القضاة أبو حممد بن معروف: دخلت عىل املطيع يوما وهو ُمَتَشكٍّ

 داه؟ فقال: ال تقل هذا، ليست احلياة بال إخوان طيبة...كيف موالنا جعلني اهلل ف

ويف أيام املطيع أعيد احلجر ا سود إىل موضعه من البيت احلرام يف ذي احلجة 

ُذه يف أيام املقتدر، وأنه أقام عند القرامطة اثن  وعرشين سنة إال شهرا.ها221)  (، وكان َأخر

ن القضا ء البن أيب الشوارب بامئة وعرشين ألف ثم حتكمت الديلم عىل اخلليلة َفَضمَّ

دينار يف كل سنة، ثم ُفلِج وَثُقل لسانه، وكتم أمره ثالث سن ، وخلع نلسه عن ا مر طائعا 

 غري مكره البنه الطائع هلل أيب بكر عبد الكريم بن اللضل بن املقتدر...

ومات ابنه  (ها221شوال  22ويف أيامه مات القائم صاحب املغرب حممد بن عبيد اهلل )

( ودخل جوهر )الصقيل( إىل مرص ِمن ِقبل املعز )لدين اهلل ها241شوال  22املنصور )

 اللاطمي( وخرجت مرص والشام واحلجاز واملغرب وصقلية عن بني العباس.

ويف أيام املطيع تغلب نقلور الدمستق عىل كثري من ثغور املسلم ، وملك حلب ا وأقام هبا 

 .(1)«   بضعة عرش أللا...أياما، وسبى من املسلم

 .(2)«الشيخ اللاضل» يدعىاملطيع هلل بعد خلعه وكان 

 احلمدانيون وجهاد الروم

استقر أمر احلمداني  يف املوصل واجلزيرة اللراتية، ثم يف شامل الشام، وقد ذكرنا فيام 

ثم ابنه أيب سبق كيف كانت العالقة ب  معز الدولة ثم ابنه بختيار مع نارص الدولة احلمدا  

                                                 
 وما بعدها. 2/411ابن ظافر ا زدي: أخبار الدول املنقطعة  (1)

 .14/224ابن اجلوزي: املنتظم  (2)



 البويهينيعصر سيطرة الباب الرابع:    

 

347 

تغلب.. وبقي أن نذكر أخبار اجلزء اآلخر من الدولة احلمدانية والذي مركزه يف الشام 

وعاصمته حلب حيث يستقر فيه سيف الدولة احلمدا ، وهو اجلزء الذي توىل جهاد الروم 

 يف تلك اللرتة.

ثالث ونستطيع أن نقسم احلرب ب  سيف الدولة احلمدا  وب  الروم البيزنطي  إىل 

مراحل؛ املرحلة ا وىل هي أقرب إىل التعادل أو توازن القوى حيث كانت احلرب سجاال 

بينهام غري أن قلة عدد وعدة سيف الدولة احلمدا  باملقارنة مع االمرباطورية البيزنطية جيعلها 

بطوالت كبرية لسيف الدولة عىل املستوى املعنوي أو التقديري، أما عىل املستوى العسكري 

احلريب فال يمكن اعتبارها نرصا أو تلوقا عىل الروم، واملرحلة الثانية هي تلو  واضح للروم و

البيزنطي  وهزائم قاسية مريرة لسيف الدولة، ذلك أن الروم كانوا قد أعطوا لسيف الدولة 

ل قدره من االهتامم بعدما بدا  ول وهلة واليا عىل إمارة غري مستحق لكثري اهتامم فقاتلوه قتا

ا نداد، كذلك فإن الروم يف ذلك الوقت متتعوا بقادة عسكري  تار ي  بلغوا شأنا عظيام يف 

القوة والكلاءة، واملرحلة الثالثة هي مرحلة النكبات حيث حقق الروم انتصارات ساحقة 

وهددوا ميافارق  وهي عاصمة سيف « طرسوس» واستولوا عىل عاصمة اجلهاد والثغور

 وغلوا يف الشام حتى كادوا أن يستولوا عىل أنطاكية!!الدولة نلسه، وت

أمري الثغور –( وقام بعملية التبادل نرص الثميل ها225تبادل الروم واملسلمون ا رسى )

وكان أرسى املسلم  نحو ألل  ومخسامئة أسري، وهم  - التابع لسيف الدولة احلمدا 

 الروم بامئت  وثالث  فدفع سيف الدولة فداءهم. يلوقون أرسى

( ما يدل عىل استعداده وثقته ها227وانطلق سيف الدولة يف غزوة إىل بالد الروم )

ش الرومي الكثيف بل وخرس بلدة مرعش ثم اقتحموا ثغر يبالنرص، لكنه ُهِزم أمام اجل

 اسية.طرسوس فأوقعوا بأهله بأسا شديدا، فكانت محلة فاشلة وهزيمة ق

( فتوغل يف بالد الروم فاحتا ومنترصا ها221غري أنه عاود املحاولة مرة أخرى )

وسقطت أمامه حصون كثرية وحاز الغنائم اهلائلة وأرس عددا كبريا، ثم واصل توغله يف 

أرض الروم حتى ابتعد عن احلكمة وغره النرص املتتابع، هلذا ما إن انتهى من التوغل وعاد إىل 

ن الروم قد أعدوا له كمينا قاتال عىل طريق عودته، فاستطاعوا هزيمته أبشع بالده حتى كا
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هزيمة، واستخلصوا أرساهم وغنائمهم، وفو  هذا قتلوا غالب جيشه حتى إن سيف الدولة 

 .(2)، وذلك  نه كان يف مؤخرة الركب(1)نجا بصعوبة بالغة يف عدد قليل من جنوده

( فقتلوا وأرسوا وغنموا ها241مدينة رسوج ) ثم أخذ الروم زمام املبادرة فهامجوا

( بتوغل كبري يف ها242، وردَّ عليهم سيف الدولة )(3)ا موال والنلائس وخربوا املساجد

 .(4)«فقتل منهم خلقا كثريا وأرس آخرين، وغنم أمواال جزيلة، ورجع ساملا غانام» أرض الروم

ذ دخل وتوغل يف أرض الروم ( إها242ثم حقق سيف الدولة نرصا عظيام )ربيع ا ول 

وخاض معارك قوية مع جيوش حملية فهزمهم وقتل منهم وأرس وغنم، وكان من ب  من 

قتلهم قسطنط  بن الدمستق، مما كان له أثر عظيم يف الروم فجمع الدمستق جيشا كبريا 

ى واستعان به بلر  املرتزقة من الروس والبلغار وانطلق إىل أمالك سيف الدولة الذي تصد

( أسلر بعد الصرب والبسالة عن انتصار ها242له ودار بينهام قتال عظيم عند احلََدث )شعبان 

كبري للمسلم ، وُقتِل كثري من جيش الروم وُأرِس عدد من قادهتم مثل صهر الدمستق 

 .(5)وحليده الشاب وكثري من البطارقة

عىل خط املواجهة، فهاجم وكان اهلجوم الرومي التايل خمتللا، إذ دخلت القوات البحرية 

( وهاي خاط املواجهاة وعاصامة ها245 ةا سطول البيزنطي مدينة طرسوس )مجادى اآلخر

اجلهاد البحري وقت استقرار الدولة العباسية يف النصف الثاا  مان القارن الثالاث اهلجاري، 

ئاذ َردَّ فاقتحموها وقتلوا من أهلها نحو ألف وثامنامئة رجل، وأحرقوا القرى التي حوهلا، عند

 (6)( حتاى بلاديت خرشانة وصاارخةهاا245سيف الدولة بتوغل كبري يف أرض الروم )رجب 

واستقبل هنااك رئايس طرساوس وكافاأه كاي  (7)واقتحم عدة حصون ثم بقي مستقرا يف أذنة

يؤكااد ساايادته عااىل املنطقااة، ثاام عاااد إىل حلااب. عااىل أن الااروم الااذين مل يواجهااوه توجهااوا 

                                                 
 .7/222ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .6/162حممود شاكر: موسوعة التاريخ اإلسالمي  (2)

 .7/242ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .11/257ابن كثري: البداية والنهاية  (4)

 .7/252ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (5)

 ( الرتكية.Malatyaوهي اآلن )مدينتان بالقرب من ملطية،  (6)

 إىل الشامل الرشقي من مدينة طرسوس. ( الرتكية، Adanaأدنة )هي اآلن مدينة  (7)
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 .(1) فأحرقوا وهنبوا وخربوا وأرسوا بجيوشهم إىل ميافارق 

( بلدة آمد ثم ميافارق  وقتلوا أللا ومخسامئة إنسان، ثم استولوا ها247اقتحم الروم )

( ها242، ثم أعادوا اقتحام طرسوس واقتحموا الرها )(2)عىل مدينة سميساط وأخربوها

 .(3)دون مقاومةفقتلوا وأرسوا وغنموا وعادوا 

( ها241وحتى ح  عاد سيف الدولة لغزو الروم وحقق توغال كبريا يف أرضهم )

وصل به إىل خرشنة وسقطت أمامه كثري من احلصون وحقق كثريا من الغنائم، كرر الروم 

كمينهم السابق الذي نلذوه قبل عرش سنوات، حيث أوقعوا به يف طريق العودة إىل حلب، 

وأرساهم ثم هزموه هزيمة شنيعة وقتلوا أكثر جيشه ومل ينُج إال يف فرقة فاسرتدوا غنائمهم 

قليلة من جنوده بصعوبة بالغة، ودفع هبذا ثمن استبداده بالرأي وإرصاره عىل العودة من 

طريق حلب رغم النصائح التي بذهلا له أهل طرسوس أن ال يعود من طريق حلب الذي 

طريق طرسوس، وكان ثمنا فادحا وغاليا، إذ انتهى به استوىل عليه الروم وأن يعود معهم من 

عرص التوغل يف أرض الروم وبدأ عرص اهلزائم القاسية، حتى لقد كان يطلب اهلدنة 

 والتلاوض ومل يكن جُيَب إىل ما طلب!

( جرت حماوالت حربية أخرى من وايل أنطاكية لكنه وقع يف ها252يف العام التايل )

يشه ونجا هو بصعوبة، واملحاولة ا خرى للقائد العسكري نجا كم  للروم فاهنزم أكثر ج

وهو من قواد سيف الدولة احلمدا  إذ استطاع التوغل يف أرض الروم عىل ح  غرة منهم 

 ( فغنم أمواال كثرية وأرس من الروم وعاد ساملا دون مواجهة.ها252)رمضان 

ح الروم، فمنذ هذه اللحظة ثم شهدت احلرب ب  الروم واحلمداني  تطورا كبريا لصال

 سيكون الروم ا عىل كعبا وا قوى يدا وبطشا،  كثر من سبب، منها: 

بثقلها يف حرب سيف الدولة احلمدا  فسيظهر منذ اآلن نقلور امرباطور  تأن بيزنطة ألق -1

                                                 
 .7/257ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 . 11/264ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

 .7/262ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)
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 الروم الذي سيقود احلرب بنلسه متسلحا باآللة العسكرية الرهيبة لالمرباطورية البيزنطية.

 ضعف سيف الدولة احلمدا  عسكريا بعد اهلزائم التي نزلت به، وضعف جيشه معنويا. -2

، وهو (1)( ثم تعاىف منه ببطءها252 – 252أصيب سيف الدولة بلالج ملدة سنت  ) -2

 .(2)من مّد نلوذه إىل طرسوس -يف رأي بعض املؤرخ –ما منعه 

ىل عسه، إذ مترد عليه بعض الوالة االضطرابات الداخلية يف إمارة سيف الدولة نل -4

( وكالقائد نجا الذي هو من قواد ها251املدن واستقلوا عنه كابن الزيات وايل طرسوس )

(، كام انشغل أكثر من مرة بحروب وغارات ا عراب يف بادية الشام، ها252سيف الدولة )

أكثرهم أبعد الناس عن تقدير املوقف العام و -كعادة اللصوص وقطاع الطر  -وهم 

 انشغاال بمطامعه اخلاصة، وكم تدفع الدولة ثمنا فادحا من ا رواح والدماء بسببهم.

عدم وجود الظهري سواء من احلمداني  يف املوصل أو البوهيي  يف بغداد، واخلليلة  -5

مغلوب عىل أمره ال يملك لنلسه سلطانا فضال عن أن يع  سيف الدولة، ثم إن القرامطة 

 يدي  )اللاطمي ( يف جنوب الشام وما من أحد يلكر يف إعانته.يقاتلون العب

استبداد سيف الدولة وسوء سياسته عىل أكثر من مستوى، حتى إن ظلمه للرع من  -6

عائلته احلمداني  دفع هبم إىل االنحياز للروم والقتال معهم، وليس هذا مربرا بالطبع، فكانوا 

من خربة سابقة بأحوال املسلم  وأراضيهم وبالدهم، أقسى عىل املسلم  من الروم بام هلم 

( مما جعل ها254( وأنطاكية )ها252كذلك استبداد بعض والته ببعض البالد كام يف حران )

تلك املناطق تستغل حالة الضعف التي يمر هبا سيف الدولة أمام الروم فتتمرد عليه فيزيد 

 م  ضعلا أمام الروم.الوضع سوءا وتزيد ا زمة تعقدا ويزيد جانب املسل

وقبل أن نبدأ يف استعراض احلروب ب  الروم واحلمداني  نتوقف قليال مع نقلور، قائد 

 اجليوش، وملك الروم الذي سيكون رجل هذه املرحلة، وعالمة يف تاريخ هذه اللرتة.

كثريا جدا ما أخرب التاريخ بأقوام دخلوا يف اإلسالم ثم ظهر منهم أبطال كبار دخلوا 

رص مسلم ثم يصري من قادة احلرب ناريخ الدنيا، وقليال جدا ما كان حيدث العكس، أن يتت
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 عىل املسلم ، من هؤالء كان نقلور هذا.

كان أبوه ابن اللقاس رجال من املسلم  من أهل طرسوس، ثغر اجلهاد ضد الروم، 

تى صار الدمستق فتنرص أبوه ثم نشأ هذا اللتى نرصانيا، ونبغ يف احلرب وتدرج به احلال ح

الوايل عىل آسيا الصغرى يف اإلمرباطورية البيزنطية، ويف عودته من إحدى حروبه مع 

املسلم  كان االمرباطور الروما  أرمانوس قد تويف وترك ولديه الصغريين، فرأت القيادات 

العسكرية أن يكون هو الويص عليهام حتى يكربا فيدير شؤون اإلمرباطورية، فكان هذا، 

مهته قصد بالد  جعل» ، يقول ابن ا ثري:(1)زوج من أرملة االمرباطور، واستقر له ا مروت

ستيالء عليها وتم له ما أراد باشتغال ملوك اإلسالم بعضهم ببعض فدوخ الاإلسالم وا

وكان قد بنى أمره عىل أن يقصد سواد البالد فينهبه و ربه فيضعف البالد فيملكها  ،البالد

وأرس ما  رج عن احلرص وهابه املسلمون هيبة  ىر اجلزرية والشامية وسبوغلب عىل الثغو

، ويصله ابن كثري (2)«عظيمة ومل يشكوا يف أنه يملك مجيع الشام ومرص واجلزيرة وديار بكر

من أغلظ امللوك قلبا، وأشدهم كلرا، وأقواهم بأسا، وأحدهم شوكة، وأكثرهم » بأنه كان

عىل كثري من السواحل،  -لعنه اهلل  -ه، استحوذ يف أيامه قتال وقتاال للمسلم  يف زمان

وأكثرها انتزعها من أيدي املسلم  قرسا، واستمرت يف يده قهرا، وأضيلت إىل مملكة الروم 

 يف التشمري، فاحلكم هلل العيل الكبري. سالم وأهله، وجدَّ إلوبالغ يف االجتهاد يف قتال ا ...قدرا

طلال،   بلد إال قتل املقاتلة وبقية الرجال، وسبى النساء واوقد كان لعنه اهلل ال يدخل يف

 .(3)«ذنتها بخيله ورجله وطبولهئوجعل جامعها اصطبال خليوله، وكرس منربها، واستنكث م

وكان هذا الدمستق قد استكتب أحد من تنرصوا من العرب قصيدة طويلة يف سب 

زم عىل غزو مكة، وهي القصيدة التي اإلسالم والنبي والتوعد بالقضاء عىل الدين كله والع

 توىل الرد عليها فيام بعد اإلمام ابن حزم رمحه اهلل بقصيدته املشهورة.

سواد املدن والقرى فيغزوها وحيرقها ويسبي » وقد كان أسلوبه يف احلرب أن يقصد

أهلها ومواشيها، وإذا بلغ وقت احلصاد خرج وأحر  مجيع الغالت وترك أهل املدن يموتون 
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عا، وكان ال يزال يلعل ذلك هبم سنة بعد سنة إىل أن تدفعهم الُضورة إىل تسليم املدن جو

إليه، فملك بذلك الثغور الشامية بأرسها، والثغور اجلزرية وقتل من أهلها وسبى ما ال حييط 

بعدده إال اهلل تعاىل لكثرته، حتى كانت غزواته قد صارت كالنزهة  صحابه؛  نه مل يكن 

وال  رج ب  أيدهيم وكان يقصد حيث يشاء و رب كيف أراد من غري أن  (1)أحدايقصد هبم 

 .(2)«يلقاه أحد من املسلم  وال غريهم وال يدفعه عام يريده دافع وال مانع

بدأت هذه املوجة من احلروب بذلك اهلجوم الكبري الذي نلذه الدمستق عىل بلدة ع  

 مان لكنه رغم هذا أقام فيها مذبحة هائلة وأباحها (، فاستوىل عليها باها251زربى )املحرم 

جلنوده الذين هنبوا ما استطاعوا هنبه ثم أحرقوا ما مل ينهبوه، وهدم املسجد اجلامع وكرس 

منربه، وقطعوا حوهلا أربع  ألف نخلة، ثم اختذها معسكرا يبث منه اللر  والرسايا 

 با مان أو باحلرب، ثم هدم أسوار العسكرية فاستوىل عىل أربعة ومخس  حصنا للمسلم 

املدينة لئال تصلح لدفاع أو قتال، وحاول ابن الزيات وايل طرسوس التصدي له بأربعة آالف 

إال أنه تلقى هزيمة قاسية ُقتِل فيها أخوه، وملا عاد إىل طرسوس وجد أهلها قد أعادوا اخلطبة 

غرقا، وبعد أن أمىض الدمستق واحدا  لسيف الدولة احلمدا  بعد أن كان قد مترد عليه فانتحر

تاركا  -قيل بسبب حلول وقت صيام النصارى -وعرشين يوما يف ع  زربى عاد إىل بيزنطة 

 .(3)اجليش الرئييس يف قيسارية

هلذا، فح  خرج الدمستق مرة أخرى من بيزنطة خرج يف فرقة صغرية فلم يللت االنتباه، 

حو حلب، عاصمة سيف الدولة احلمدا ، فوصل إليها فلام وصل إىل جيشه انطلق به مبارشة ن

قبل أن ينتبه إليه أحد، فأوقع بسيف الدولة احلمدا  هزيمة سهلة قتل فيها فرعا كامال من العائلة 

وفر سيف الدولة، واستوىل الدمستق عىل حلب وعىل دار  -وهم أبناء داود بن محدان–احلمدانية 

من ا موال والسالح واخليول والبغال والكنوز والنلائس سيف الدولة فيها فأخذ منها ما شاء 

خريا من أمرائها  -كالعادة–التي يمتكلها أمثال ا مراء وامللوك، وكانت الشعوب املسلمة 

وملوكها، فكان أهل حلب خريا من سيف الدولة يف بسالتهم ا سطورية وصمودهم الرهيب، 
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فعون عن مدينتهم، حتى عجز الروم عن فقد وقلوا بغري قائد يصدون اقتحام الروم ويدا

اقتحامها، وح  استطاعوا هدم جزء من السور بناه احللبيون يف الليل، ثم جاءت ا زمة من أهل 

السلطة أنلسهم، إذ باهنيار سيف الدولة وانسحابه حتولت الرشطة إىل هنب ا موال واقتحام 

طرب املدافعون عن املدينة واضطروا املنازل بدال من أن تقف مع الناس يف جهادهم، وعندئذ اض

إىل الدفاع عن بيوهتم، فلام فرغت ا سوار من املدافع  استطاع الروم اقتحام حلب، وكأن 

 !(1)السلطة يف حلب كانت من عمالئهم فحققت هلم ما عجزوا عنه

 اقتحم الروم املدينة فأعملوا السيف يف الناس حتى تعبوا من القتل، وحرروا أرساهم البالغ

عددهم أللا وأربعامئة فحمل أولئك ا رسى السالح فقتلوا يف املسلم  حتى تعبوا، وأرس الروم 

بضعة عرش أللا من أطلال املسلم  وبناهتم بخالف ألل  ومائت  من الرجال، وهنبوا ما استطاعوا 

ئمة تسعة من ا موال ثم أحرقوا ما عجزوا عن هنبه، وأحرقوا املساجد، وقد ظلت هذه املذبحة قا

أيام، وهرب من استطاع من أهل حلب فتحصنوا يف القلعة احلربية للمدينة، وفكر الدمستق يف العودة 

إىل بيزنطة بعد أن حقق نرصا مل حيلم به أحد من الروم،  لكن ابن أخت اإلمرباطور أرص عىل 

وا تقدم ابن أخت االستيالء عىل القلعة احلربية التي يعتصم هبا من بقي من أهل حلب، فلام تنازع

اإلمرباطور بلرقة نحو القلعة وهناك ألقيت عليه احلجارة والسهام فُقتِل، فعندئذ قتل الدمستق أرسى 

انتقاما له، ثم عاد إىل بيزنطة، وقد أعلن يف الناس أنه قادم إليهم يف  -ألل  ومائتي أسري–املسلم  

 .(2)العام القادم ليملك حلب هنائيا

(، مستغال الثورة الداخلية يف ها251دولة بناء ع  زربى )مجادى اآلخرة بعدها أعاد سيف ال

بيزنطة والتي جعلت نقلور امرباطورا، وجعلت وتزيمسكيس )أو الشمشيق كام باللهجة العربية( 

دمستقا، فأرسل بجيش من أهل طرسوس بقيادة حاجبه فدخلوا بالد الروم وحققوا انتصارات 

زعوا حصنا وملكوه، وانطلق جيش آخر بقيادة نجا غالم سيف الدولة صغرية ثم اتبعهم الروم فانت

فاستوىل عىل حصن زياد وهزم جيش الروم هناك واستسلم له مخسامئة من جنودهم، لكن العام مل ينته 

 .(3)إال وقد حقق الروم نرصا كبريا آخر بأرسهم أيب فراس احلمدا  أمري بلدة منبج
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( ها252أهل طرسوس ومن نجا يف العام التايل ) وتكررت هذه اإلغارات الصغرية من

ثم إن الروم أيضا ردوا عىل هذا هبجمة قوية عىل الرها )ربيع ا ول  ،(1)ولكنها مل تكن مؤثرة

 ( وعادوا بالغنائم وا رسى دون مقاومة.ها252
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 (1)ارصوا املصيصةواستمرت هجامت الروم عىل ديار املسلم  بال مقاومة، فقد ح

وكادوا يقتحموهنا لوال بسالة أهلها يف الدفاع عنها والصرب عليها، فلام عجزوا أحرقوا 

وسواد أذنة وطرسوس التي حارصوها وعجزوا عن اقتحامها لبسالة أهلها الذين  (2)َسَوادها

تل كادوا يأرسون قائدا كبريا يف اجليش واستطاعوا أرس بطريرك كبري من رجال الدين، فق

(، ولوال أن اهلل أنزل الغالء ها252الروم يف هذه اجلولة احلربية مخسة عرش ألف مسلم )

. ويف ذلك الوقت كان معز الدولة البوهيي مشغوال (3)والوباء هبذه املنطقة ما رجعوا عنها

بحرب أيب تغلب احلمدا  ب  املوصل ونصيب  وبغداد، وهي واحدة من حروبه اللاشلة 

سابقا، ومل يرفع أحدمها مهته لرفع القتل عن املسلم ، أو لعون الصامدين يف  التي ذكرناها

 بالدهم.

ويف ظل هذا اللرا، الكامل من أمراء املسلم ، بنى نقلور قلعة حربية يف قيسارية لتكون 

مركزا متقدما للعمليات ضد املسلم ، ونقل إليها آلة احلرب وا سلحة، فتضاعف اخلطر 

نبت وضع أمني جديد هبذه املدينة احلربية املتقدمة، سيكون بالغ ا ثر يف عىل املسلم  و

 النكبة الكربى القادمة..

حاول أهل املصيصة وطرسوس جتنب هذا اخلطر فراسلوه يف دفع إتاوة سنوية فرفض ملا 

يعلمه من ضعلهم وانتشار اللقر والوباء فيهم، فأحر  رسالتهم أمام مبعوثهم حتى احرتقت 

 ،در وتذبل حتى تكاد متوتختأنتم كاحلية يف الشتاء » هانة وإذالال ورد عليه بالقول:حليته إ

دفأها انتعشت وهنشته وأنتم إنام أطعتم لضعلكم وإن أنسان وأحسن إليها وإفإن أخذها 

وكان الغالء قد اشتد عىل أهل املصيصة حتى  ،«تركتكم حتى تستقيم أحوالكم تأذيت بكم

وكثرت فيهم ا وبئة وا مراض حتى ليموت نحو ثالثامئة منهم يوميا، أكلوا امليتة والكالب 
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وكان هذا من آثار خطة نقلور القائمة عىل إحرا  وختريب املحاصيل يف كل عام، فلام آتت 

( وأقام فيها ها254رجب  12خطته ثامرها مل ُيللت اللرصة فقاد جيوشه فاقتحم املصيصة )

ن الناس وأرس نحو مائتي ألف، ثم انطلق إىل مذبحة كربى فقتل عددا غري معروف م

طرسوس فحارصها فطلب أهلها ا مان فأعطاهم إياه عىل أن  رجوا منها بام استطاعوا محله 

( فجعل املسجد اجلامع اصطبال للخيول ها254شعبان  15فحسب، ثم دخل املدينة )

للعمليات احلربية ضد والدواب وأحر  املنرب، وبدأ يف تعمريها لتكون مركزا متقدما أفضل 

 .(1)املسلم ، كام استوىل عىل بلدة كلربيا وحصن مرعش

كام –وقد ظلت آثار هذا االقتحام موجودة عىل باب طرسوس بعد ذلك بثالثة قرون 

وكان من أهم وأبرز ما فعله نقلور أن وقف عىل منرب طرسوس وصاح  -يروي لنا ابن العديم

فقال: ال ولكني عىل منرب بيت املقدس،  ،منرب طرسوسأين أنا؟ فقالوا: عىل » حوله:فيمن 

 .(2)«وهذه كانت متنعكم من ذلك

ومنذ هذه اللحظة صارت طرسوس مدينة بيزنطية بعد ثالثة قرون من دخوهلا يف 

 -ب  احلكم البيزنطي والصليبي اللرنجي وا رمني–اإلسالم، وستظل هكذا قرونا أخرى 

نا ياقوت احلموي صورة من املأساة التي عاشتها املدينة حتى يستعيدها العثامنيون، وينقل ل

 فيقول: « معجم البلدان» آنذاك وهو يؤرخ هلا يف موسوعته

ختريب اجلامع واملساجد وأنه من أراد املقام يف البلد عىل الذمة وأداء )نقلور( اشرتط »

هم مُ عَ ت نِ رَّ قِ  خلق فأُ رصَّ نَ تَ فَ  :قال ،احلباء والكرامة وتقر عليه نعمته هاجلزية فعل وإن تنرص فل

 ،وأقام نلر يسري عىل اجلزية وخرج أكثر الناس يقصدون بالد اإلسالم وتلرقوا فيها ،عليهم

وملك نقلور البلد فأحر  املصاحف وخرب املساجد وأخذ من خزائن السالح ما مل يسمع 

 ...بمثله مما كان مجع من أيام بني أمية إىل هذه الغاية

من أراد بالد امللك الرحيم وأحب العدل  : ونادى مناديه ر مَ لَ عَ  (3)نصب يف ظاهرهاو

                                                 
، وابن العديم: زبدة احللب 7/227، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 14/162جلوزي: املنتظم ابن ا (1)
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والنصلة وا من عىل املال وا هل والنلس والولد وأمن السبل وصحة ا حكام واإلحسان 

حتت هذا العلم ليقلل مع امللك  رِصر أشياء مجيلة فليَ  دَّ يف املعاملة وحلظ اللروج وكذا وكذا وعَ 

الزنا واللواط واجلور يف ا حكام وا عامل وأخذ الُضائب ومتلك  ومن أراد ،إىل بالد الروم

أشياء من هذا النوع غري مجيلة فليحصل حتت هذا العلم  دَّ الضياع عليه وغصب ا موال وعَ 

 .إىل بالد اإلسالم فصار حتت علم الروم خلق من املسلم  ممن تنرص وممن صرب عىل اجلزية

حد من الروم دار رجل من املسلم  بام فيها ثم ودخل الروم إىل طرسوس فأخذ كل وا

ن رآه قد جتاوز منعه حتى إذا خرج منها إيتوكل بباهبا وال يطلق لصاحبها إال محل اخلف ف

 .صاحبها دخلها النرصا  فاحتوى عىل ما فيها

أنا اآلن حرة ال حاجة يل  :ملا رأين أهاليهن وقالت (1)وتقاعد باملسلم  أمهات أوالدهم

ومنهن من منعت ا ب من ولده فنشأ نرصانيا  ،تك فمنهن من رمت بولدها عىل أبيهيف صحب

فكان اإلنسان جييء إىل عسكر الروم فيودع ولده ويبكي ويرصخ وينرصف عىل أقبح صورة 

حتى بكى الروم رقة هلم وطلبوا من حيملهم فلم جيدوا غري الروم فلم يكروهم إال بثلث ما 

 .تى سريوهم إىل أنطاكيةأخذوه عىل أكتافهم أجرة ح

هذا وسيف الدولة حي يرز  بميافارق  وامللوك كل واحد مشغول بمحاربة جاره من 

املسلم  وعطلوا هذا اللرض ونعوذ باهلل من اخليبة واخلذالن ونسأله الكلاية من عنده ومل 

 .(2)«تزل طرسوس

الرومي إىل بالد وطرسوس دافعا ملزيد من االندفاع  (3)وكان االستيالء عىل املصيصة

( ودارا ها255املسلم ، وقد عاود الروم مهامجة ديار املسلم ، فحارصوا آمد )شوال 

وهددوا نصيب  التي يقيم هبا سيف الدولة حتى هرب منها كثري من أهلها، وكاد سيف 

 الدولة أن هيرب أيضا، لوال أن الروم غريوا اجتاههم إىل الشام فحارصوا أنطاكية ثم فشلوا يف

                                                 
 .أمهات أوالدهم: أي اجلاريات الروميات (1)

 .21، 4/22ياقوت احلموي: معجم البلدان  (2)

موي واهلدف هو أن تكون سياجا أماميا  نطاكية. حممد عبد اهلادي منذ أنشئت املصيصة يف العرص ا  (2)

شعرية: املرابطون يف الثغور الربية العربية الرومية عند جبال الطوروس، منشور يف كتاب: إىل طه حس ، 
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اقتحامها أيضا الستبسال أهلها وصمودهم يف الدفاع عنها، وبطبيعة احلال فإن فشل االقتحام 

يعني أن الروم قد هنبوا سواد املدينة وما حوهلا من القرى وا نحاء وقتلوا ما استطاعوا من 

 .(1)الناس

 ( لتدخل الشام بعده مرحلة أخرى من تار ها!ها256ثم تويف سيف الدولة احلمدا  )

 نهاية سيف الدولة احلمداني

غزا الروم أربع  غزوة له وعليه، فحلظ بغزواته بيضة العرب تويف سيف الدولة وقد 

واإلسالم، ولواله لتقدم الروم يف الشام، وربام استصلوها كلها بعد ما ثبت من ضعف 

 .(2)العباسي 

ة نلسه شاعر وقد كان بالط سيف الدولة يف حلب زاخرا با دب واللكر، فسيف الدول

الطيب  وجُميد، واستقبل يف بالطه فطاحل الشعراء وعىل رأسهم شاعر العرب ا ول: أب

املتنبي الذي كانت مدائحه لسيف الدولة من الروعة والقوة ما جعلها من عيون أشعار 

 العرب وأدهبا اخلالد، وكان إكرامه للشعراء أشهر من أن ُيذكر حتى قال ابن خلكان:

مع املتنبي والرسي الرفاء والنامي  الدولة كثرية مع الشعراء، خصوص  وأخبار سيف ا»

  .(3)«والببغاء والوأواء وتلك الطبقة، ويف تعدادهم طول

كام كان يف بالطه رأس اللالسلة يف عرصه: أبو نرص اللارايب، وغريه من ا دباء وا طباء 

 ، والثقايف احلضاري..وذوي املعرفة، وهبذا مجعت حلب ب  الوجه : العسكري احلريب

بل كان سيف الدولة يرسل باهلدايا وا موال إىل العلامء وا دباء يف بالدهم، حتى يف 

ينلق نلقات طائلة عىل علامء بغداد ومهاداة وزرائها وأرباب النلوذ فيها، فكان » بغداد ذاهتا!

خلللاء ومل  اللوه  نه استامل هبم الرأي العام البغدادي، فريض ا امحاته يف دار اخلالفة كثار  

 .(4)«أبقى هلم اخلطبة وإن رضب السكة باسمه
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ولئن كان سيف الدولة يدين بام تم له من شهرة عريضة لنضاله املوفق ضد الروم، يف املحل 

 .(1)ا ول، فليس من شك يف أنه مدين بذلك، يف املحل الثا ، لعطله عىل اللنون والعلوم ورعايته هلا

لدولة من الشيعة إال أنه مل حياول إشعال الرصاع املذهبي يف مناطقه، وبرغم كون سيف ا

حي » ومل حياول إظهار التناقض السني الشيعي، وهذا مما حُيسب له، وحتى ا ذان مل ُيَضف فيه

 .(2)إالبعد موته أيام ابنه سعد الدولة -الزيادة التي للشيعة–« عىل خري العمل

ذه ا هبة الضخمة يف مملكته الصغرية مصادرة ولقد استحل سيف الدولة للقيام هب

ولذلك كثرت « كل من هلك فلسيف الدولة ما ترك» رعيته، فكان قاضيه أبو احلص  يقول:

عىل  اجائر  ... مصادرة كل غني من التجار وغريهم، فخربت ا صقاع الشاملية يف أيامه

 .(3)رعيته، اشتد بكاء الناس عليه ومنه

له قصيدته امليمية الذائعة الصيت التي نلتقط منها هذه ا بيات  ومن روائع مدح املتنبي

 التي بدأها بالعتاب:

 واحااااار قلبااااااه ممااااان قلباااااه شااااابم 

 

 وماان بجساامي وحااايل عنااده سااقم  

 م حباااا قاااد بااارى جسااادي تِ َكاااماااا يل أُ  

 

 وتاادعي حااب ساايف الدولااة ا ماام  

 إن كااااااان جيمعنااااااا حااااااب لغرتااااااه  

 

اااا    ا بقاااادر احلااااب نقتساااامفلياااات أنَّ

 هنا يواسيه أن مل ُيدرك إصابة العدو الذي أفلت منه:و 

 قااااد زرتااااه وساااايوف اهلنااااد مغماااادة 

 

 وقاااد نظااارت إلياااه والسااايوف دم  

 فكاااااان أحسااااان خلاااااق اهلل كلهااااام  

 

 يف ا حسان الشايم وكان أحسن ماا  

 فااااوت العاااادو الااااذي يممتااااه ظلاااار  

 

 يف طياااااه أساااااف يف طياااااه نعااااام  

قااااد ناااااب عنااااك شااااديد اخلااااوف  

 واصطنعت 

 ملهابااااة ماااااال تصاااانع الاااابهملااااك ا  

 ألزمااات نلساااك شااايئا لااايس يلزمهاااا  

 

 أن ال ياااااوارهيم بحااااار وال علااااام  
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 أكلااااام رماااات جيشااااا فااااانثنى هربااااا 

 

 ترصاااافت بااااك يف آثاااااره اهلماااام  

 علياااااك هااااازمهم يف كااااال معااااارتك  

 

 وماااا علياااك هبااام عاااار إذا اهنزماااوا  

 أماااا تااارى ظلااارا حلاااوا ساااوى ظلااار  

  

 مواللماا تصااافحت فيااه باايض اهلنااد  

 
ثاام يعااود إىل العتاااب املماازوج باااللخر، والشااكوى ماان سااامع ساايف الدولااة  قااوال 

 احلاسدين فيه ممن ال تبلغ مودهتم لسيف الدولة ما تبلغه عند املتنبي:

 يااااا أعاااادل الناااااس إال يف معاااااملتي 

 

 فيك اخلصام وأنت اخلصم واحلكام  

 أعياااااذها نظااااارات مناااااك صاااااادقة  

 

 مأن حتسب الشحم فيمن شحمه ور  

 خااااي الاااادنيا بناااااظره أومااااا انتلاااااع  

 

 إذا اسااتوت عنااده ا نااوار والظلاام  

 ساااايعلم اجلمااااع مماااان ضاااام جملساااانا  

 

 نني خاااري مااان تساااعى باااه قااادمأبااا  

 ديب أناااااا الاااااذي نظااااار العماااااى إىل أ 

 

 وأسااامعت كلااااميت مااان باااه صااامم  

 نااااام ماااالء جلااااو  عاااان شااااواردها أ 

 

 ويساااهر اخللاااق جراهاااا و تصااام  

  جهلااااه ضااااحكي ه يفدَّ و جاهاااال َماااا 

 

 تتاااااه ياااااد فراساااااة وفااااامأحتاااااى   

 يااااات نياااااوب اللياااااث باااااارزة أإذا ر 

 

 ن اللياااااث يبتسااااامأفاااااال تظااااانن  

 
 وهنا يعلن فراقا فيه فخر وأمل وعتاب:

 ن نلاااااارقهم أياااااا مااااان يعاااااز عليناااااا 

 

 وجاااداننا كااال يشء بعااادكم عاااادم 

 مااااا كااااان أخلقنااااا ماااانكم بتكرمااااة  

 

 ن أمااااركم ماااان أمرنااااا أماااامألااااو   

 مااااا قااااال حاساااادنا  إن كااااان رسكاااام 

 

 فاااااااام جلااااااارح إذا أرضااااااااكم أمل  

 مااا أبعااد العيااب والنقصااان عاان رشيف  

 

 أنااااا الثريااااا وذان الشاااايب واهلاااارم  

 إذا ترحلااات عااان قاااوم وقاااد قااادروا  

 

 أن ال تلاااااارقهم فاااااالراحلون هااااام 

 رش الااااابالد مكاااااان ال صاااااديق باااااه  

 

 ورش مااا يكسااب اإلنسااان مااا يصاام  

  (1)هااااااذا عتابااااااك إال أنااااااه مقاااااااة 

 

 ملِااااإال أنااااه كَ  رّ ن الاااادّ مِ قااااد ُضاااا  
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 اضطراب أحوال احلمدانيني

( وقع النزاع ب  نارص الدولة ها256يف العام الذي مات فيه سيف الدولة احلمدا  )

احلمدا  وابنه محدان من جهة وب  باقي ا بناء وعىل رأسهم أبو تغلب من جهة أخرى، فَحبََس 

، ثم هزم أبو تغلب أخاه (1)(ها256مجادى ا وىل  24كويش ) أبو تغلب أباه نارص الدولة يف قلعة

، ويف (2)(ها252( فلم يلبث أبوه نارص الدولة بعدها شهورا ثم مات )ربيع ا ول ها252محدان )

الشام أيضا تقاتل أبو فراس احلمدا  مع ابن اخته أبو املعايل، واستطاع أبو املعايل قتل خاله أيب 

و الربكات احلمدا  أن يستويل عىل ميافارق  التي كانت عاصمة (، وحاول أبها257فراس )

ت معركة بذكاء واقتدار ره ا خرية فتصدت له زوجة سيف الدولة التي أداواتسيف الدولة يف سن

 -غالم سيف الدولة -حتى هزمته وأعادته عن املدينة مقابل مائة ألف درهم، كام استوىل قرعويه 

 (. ها252عايل رشيف بن سيف الدولة )عىل حلب وطرد منها أبا امل

وعندما مات نارص الدولة استوىل أبو تغلب عىل أمالك أخيه محدان، وأرسل جيشا 

( ها252حلربه بقيادة أخيه أيب الربكات فهرب محدان والتجأ إىل بختيار يف بغداد )رمضان 

وأسلر بعد كثري  هم صلحا مل يستمر طويال ثم اندلع القتال ب  اإلخوة ثانيانالذي أصلح بي

 (.ها262من حمطات احلرب واخلدعة عن انتصار أيب تغلب عىل إخوته مجيعا )

وال ريب أن مثل هذه ا جواء كانت مثالية للروم الذين كانوا يتوغلون يف أرض 

املسلم  بال مقاومة نظامية اللهم إال املقاومة الشعبية اإلسالمية الرائعة، ولذا حارصوا 

وا اثني أرسفقتلوا يف سوادها وغنموا و( وعجزوا عن اقتحامها، ها257دة أنطاكية )ذي القع

. ثم جاء امرباطور الروم عىل رأس جيشهم الكبري يف العام التايل عرش أللا من املسلم 

( فأخذ يف اقتحام مدن الشام واالستيالء عليها، فاستوىل عىل كثري من القرى والبالد ها252)

طرابلس، ونرش الرعب حتى هرب أصحاب البالد منها  وهنبها ودمرها وأحر  سواد

فسقطت أمامه محص فأحرقها، ثم عاث فسادا يف بالد الساحل الشامي، وظل مدة شهرين 

يلعل يف البالد ما يشاء بال مواجهة مع أي جيش، حتى عندما هامجت فرقة من اجليش بلدة 
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 ب احلمدا  يف مقاومتهم.كلر توثى )كلر سوسة( يف اجلزيرة اللراتية مل يلكر أبو تغل

إال أنه عاد لعدة أسباب منها: ما سمعه من وحلب وقد فكر يف االستيالء عىل أنطاكية 

جتهز أهل هذه البالد للحرب، وملا انترش فيهم من ا مراض وا وبئة حينئذ، ولطول غياهبم 

 توصل إىل اتلا  معهم فرجعوا. -وايل حلب–عن بالدهم، كام أن قرعويه 

بخطة اشرتك فيها نصارى أنطاكية –( اقتحموا أنطاكية ها251 العام التايل )لكنهم يف

وأقاموا املذبحة كاملعتاد ثم نلوا العجائز والكهول وأرسوا أكثر من  -الذين خانوا املسلم 

عرشين أللا من ا طلال والنساء والرجال، ومنها انطلقوا إىل حلب التي كانت تشهد هي 

 -قائد أبيه الذي استوىل عليها منه–ملعايل بن سيف الدولة وقرعويه ا خرى حربا ب  أيب ا

فانسحب أبو املعايل وحارص الروم قرعويه داخل حلب واقتحموها فاعتصم أهلها بقلعتها 

احلربية احلصينة، ثم سعوا يف عقد صلح مع ملك الروم ليعود عنهم مقابل أموال ورهائن 

جارية كام هي يف حلب إن أراد الروم الغزو، بمعنى وبرشط أن يضمن قرعويه بقاء احلالة الت

ت من حلب للروم وهم يغزون املسلم ! ويف طريق اأن قرعويه سيضمن تواصل اإلمداد

 .(1)العودة استوىل الروم أيضا عىل مالذ كرد وصارت بالد املسلم  أمامهم ملتوحة بال راعٍ 

آمرت زوجة نقلور مع بعض قادته لكن اهلل أنعم عىل املسلم  من حيث مل حيتسبوا، إذ ت

رغم أنه ليس من البيت امللكي –العسكري  عىل قتله، إذ كان ينوي جعل امللك يف أوالده هو 

، (2)(ها251صاء أوالد االمرباطور السابق، فتمَّ هلم ما أرادوا، وُقتِل )قوعزم عىل إ -كام ذكرنا

ن حتى لقد بالغ املؤرخ اليونا  وال ريب أن موته كان خسارة فادحة حترس عليها البيزنطيو

 املعارص ليو الشاميس فتوقع أنه لو عاش جلدد شباب الدولة البيزنطية ومدَّ حدودها حتى

 .(3)«اهلند رشقا وختوم ا رض غربا»

عىل أن احلمداني  مل ينتهزوا هذه اللرصة ال يف هجوم وال حتى يف حتص  مواقعهم، بل 

( مع عدم رضا ها251أيب تغلب يف السيطرة عىل حران )استمر النزاع بينهم، وكانت مهة 
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أهلها به، ومواجهة غارات ا عراب يف اجلزيرة اللراتية إذ استطاع بنو نمري قتل أحد والته، 

كام استمر النزاع ب  قرعويه غالم سيف الدولة وأيب املعايل بن سيف الدولة، وملا اصطلحا 

مها للخليلة العبيدي )اللاطمي( ال للعبايس ( كانت اخلطبة يف بالدها251)ربيع اآلخر 

كحال أيب تغلب احلمدا . كام استمر النزاع ب  أيب تغلب وأخيه محدان واستوىل أبو تغلب 

 .(1)(. ويكلي هذا دليال عىل اللرقة والضعف وسوء احلالها261عىل قلعة ماردين )شوال 

زيرة اللراتية حتى بلغوا ( عىل الرها ونواحيها واجلها261فعاد الروم هبجوم كبري )

، ومل فغنموا وسبوا وأحرقوا وخربوا البالد -العاصمة الثانية للحمداني  يف املوصل–نصيب  

يلعل أبو تغلب إال أن دفع ا موال لكي يوقف تقدمهم إليه يف املوصل، وهو اهلجوم الذي 

ن وصلهم كان ا قرب وا خطر عىل أرض العرا ، والذي ارتاع له أهل بغداد بعد أ

املرشدون من هذه الديار، غري أن بختيار املستبد الالهي املنشغل بالصيد وبحرب ا طراف 

 .(2)املتمردة عليه مل يتخذ إال إجراءات شكلية مل يسلر عنها يشء

ويف املرة الوحيدة التي احتد فيها جيشان من احلمداني  استطاع املسلمون إيقاع هزيمة 

رمضان  22وم اإلغارة عىل هذه البالد اخلالية من أي جيوش )كربى بالروم، إذ عاود الر

( فكتب أحد الوالة إىل أيب تغلب يستغيث به فأرسل إليه جيشا بقيادة أخيه أيب القاسم ها262

هبة اهلل، واستطاعوا وضع خطة حمكمة تغلبوا هبا عىل فار  القوة والعدد الكبري لصالح الروم 

، وبعض الروايات تتحدث عن غزوة أخرى (3)ستقفهزموهم وأرسوا قائد جيشهم الدم

وهم رؤوس علامء –للمسلم  إذ اجتمع أبو بكر الرازي وابن عيسى الرما  وابن الدقا  

ز الدولة بختيار بن بويه وحرضوه عىل غزو الروم فبعث جيشا لقتاهلم فأظلر اهلل بع -بغداد

 .(4)فسكنت أنلس الناسهبم، وقتلوا منهم خلقا كثريا وبعثوا برؤوسهم إىل بغداد 

* * * 
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 الطائع هلل

 
 هـ(361هـ حتى رجب  383)من ذي القعدة 

اخلالفة من اسمه عبد الكريم سواه، وال من  لِ ومل يَ » هو عبد الكريم بن اخلليلة املطيع،و

، من ةومل يل اخلالف ،أبوه حي سواه، وال من كنيته أبو بكر سواه وسوى أيب بكر الصديق 

جارية أيضا اسمها أمه ، و(1)«منه، كان عمره ملا توىل ثامنيا وأربع  سنة نَّ َس أَ بني العباس 

 اخلالفة. ويلتتعيش يوم وكانت ، (2)أو عتب أو هزار غيث

 .(3)البرشة قوي البنية معتدل اجلسم متميزا بأنف كبري جداكان أبيض و

*** 

 صراع النفوذ على بغداد

زعيم ا تراك وقائد اجليش –  سبكتك  استقبل الطائع خالفته وا زمة قائمة ب

وب  بختيار ا مري البوهيي، والطرفان عىل وشك احلرب.. لقد فشلت  -وحاجب بختيار

خطة بختيار يف اإليقاع بسبكتك ، كام فشلت خطة سبكتك  يف حتريض أمري آخر من 

املة وبختيار يف البوهيي  وتنصيبه مكان بختيار، ومن ثم كان ا تراك يف بغداد، وكان الدي

 ا هواز وهم قد أوقعوا با تراك هناك ويف البرصة.

ك  ا عىل كعبا يف هذا الرصاع بمن معه من اجلنود الرتك، ثم بحصوله توقد كان سب

بينام صار وضع  ،«نارص الدولة»باعىل الرشعية من اخلليلة الذي أعطاه لقب اإلمارة ولقبه 

 كل أوراقه واالستغاثة بحللائه بل وبخصومه.بختيار صعبا للغاية فحاول استعامل 
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بل وعينه قائدا للجيش  -وايل ا هواز الرتكي الذي اعتقله-أفرج بختيار عن آزاذرويه 

رغبة يف أن يتصالح مع ا تراك ويلض اجتامعهم حول سبكتك ، وأفرج عن كل املعتقل  

، إذ ذهب بمن معه إىل واسط من ا تراك، عىل أن هذا مل يؤثر كثريا فانتقل إىل خطوة تالية

حيث استقر أهله، ومن هناك أرسل إىل كل ا طراف: أرسل إىل عمه ركن الدولة البوهيي، 

وإىل ابن عمه عضد الدولة البوهيي يف فارس، وأرسل إىل خصومه: عمران بن شاه  يف 

مدا  البطائح يستنجده وُيسقط عنه الُضيبة السنوية و طب ابنته لنلسه، وأيب تغلب احل

 .(1)يسقط عنه ا موال

فأما أبو تغلب فقد استجاب له ظاهرا ورأى فيها فرصته كي يستويل هو عىل بغداد، 

فتحرك بجيشه من املوصل وظل منتظرا أن يتحرك ا تراك من بغداد وأن تلر، من اجُلنرد 

سل ليستويل عليها، وأما عمران بن شاه  فرفض كل عروضه، وأما عمه ركن الدولة فقد أر

له بجيش يقوده وزيره الشهري الذائع الصيت ابن العميد، كام أمر ابنه عضد الدولة أن  رج 

جيشا من فارس نجدة لبختيار، لكن عضد الدولة تلكأ يف هذا إذ كان يتمنى أن هيلك بختيار 

 ليحوز هو ملك العرا .

ين وهكذا.. كل يغني عىل لياله ويبحث عن مطامعه.. والضحايا هم الشعوب الذ

وعا  البغداديون من  ،يدفعون الثمن، فقد عاشت بغداد يف ذلك الوقت انلالتا أمنيا هائال

اللصوص وقطاع الطر ، ومل ينقذهم من هذا جزئيا إال ح  خرج اجليش الرتكي من بغداد، 

فدخلها جيش أيب تغلب من بعدهم، فقاوم هذا االنلالت ا منى وواجه اللصوص 

 وامللسدين.

: املطيع والطائع،  تراك من بغداد إىل واسط، واصطحبوا معهم اخلليلتحترك جيش ا 

 تعبريا عن الرشعية واستعانة بالنلوذ الديني الروحي عىل املسلم .

 وفجأة.. حدث ما مل يكن  طر عىل بال أحد..

تويف اخلليلة املطيع هلل، وبعده تويف سبكتك  قائد اجليش، وصار يف حكم املؤكد أن 

قد حسمت لصالح بختيار الذي مل يشك هو نلسه يف انلراط مجع ا تراك وجيشهم املعركة 
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بعد وفاة زعيمهم سبكتك ، غري أن ا تراك فعلوا ما مل يتوقعه أحد فانتظموا حتت قيادة قائد 

عسكري آخر اسمه اللتك ، فكأنام مل يؤثر فيهم موت سبكتك ، فعادت موازين القوة 

 ل بختيار الذي أيقن أهنا النهاية.  لصاحلهم، وعاد اخلطر يظل

دارت احلرب يف واسط ب  ا تراك وبختيار، ويبدو أن اللتك  أراد إرها  بختيار، 

فكان القتال أشبه بحرب االستنزاف، إذ استمرت مخس  يوما والنرص من نصيب ا تراك، 

رسع إليه حتى واخلنا  يشتد عىل بختيار الذي صار يتوسل إىل ابن عمه عضد الدولة بأن ي

 لقد كتب إليه يقول:

 ِ  زَّ اااااااااااااااامَ أُ ا دركني وملَّ أف ،وإال مأكوال فكن أنت آكيل  فإن كنُت 

عندئذ أدرك عضد الدولة البوهيي أن اللحظة املناسبة قد حانت وأن بختيار صار من 

لتحم الضعف بحيث يمكن االستيالء عىل العرا  منه، فجهز جيشه وانطلق عىل رأسه ثم ا

 .(1)بجيش عمه ركن الدولة الذي يقوده الوزير ابن العميد يف ا هواز، واجتهوا إىل العرا 

قلب هذا الوضع ميزان املعركة يف واسط، وال ريب أن اللتك  عض أصابع الندم عىل 

ل عليها أسلوب االستنزاف، فانسحب بجيشه إىل ديايل القريبة  أنه مل يدبر ملواجهة شاملة وَفضَّ

غداد، وأدار عضد الدولة معركة حمرتفة استعان فيها با عراب املرتزقة ليقطعوا الطر  من ب

فغلت ا سعار وقلَّت ا قوات وزاد احلصار عىل ا تراك واضطروا القتحام البيوت، ثم 

( فاهنزم فيها ا تراك وُقتِل كثري منهم ها264مجادى ا وىل  14وقعت بينهم احلرب )

 .(2)إىل تكريتوانسحب من بقي منهم 

حينئذ بدأ عضد الدولة تنليذ خطته يف حكم العرا ،  فتواصل مع قادة جيش بختيار 

ليتمردوا عليه ومل يكن بختيار يملك أمواال، وتواصل مع بختيار لكي يتشدد يف االستجابة 

هلم ثم يدعي أنه سيرتك اإلمارة كلها ليضطرب أمرهم فريضون به، ثم وعد الطرف ر بأنه 

لإلصالح بينهام، فلام نشبت ا زمة كان يدفعها إىل االشتعال ثم وصل إىل اللحظة  سيتدخل

املناسبة، فتدخل بدعوى اإلصالح ب  الطرف  وظل يتوسل إىل بختيار ظاهرا أن يعود عن 
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قراره باالعتزال وترك احلكم، وبختيار متشدد ومرص عىل هذا بنصيحة رسية من عضد 

عىل ترك احلكم لعجزه  ة فشله يف اإلصالح وأن بختيار مرصٌّ الدولة، حتى أعلن عضد الدول

(، وهبذا ها264مجادى اآلخرة  26عن القيام بأموره، فقبض عليه وعىل إخوته وأهله )

 نجحت خطته وال ريب أن بختيار شعر بطعم الغدر مريرا مريرا كام قال الشاعر:

 وقع احلسام املهندعىل النلس من                وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 

كان لعزل بختيار أثر مهم جدا، إذ ما إن عرف اخلليلة هبذا حتى عاد إىل بغداد وكان يف 

( استقبله ها264رجب  2تكريت التي انسحب إليها مع هزيمة ا تراك، وملا وصل بغداد )

د ُنيِسَ ما كان ق» عضد الدولة استقباال باهرا حافال، وأظهر من تعظيم اخلليلة ومقام اخلالفة

واهتم بإعامر دار اخلالفة وإصالحها وأرسل للخليلة أمواال طائلة مع إظهار اخلضوع « وُتِرك

 والتبعية كأهنا أيام اخلللاء ا قوياء.

عىل أن ما ظنه عضد الدولة بداية استقرار كان بداية اشتعال ا مور وانقالهبا عليه، وقد 

 أبيه ركن الدولة بن بويه!جاءته ا زمة الكربى من حيث ال حيتسب.. من 

صحيح أن العرا  ذاهتا مل تستقر لعضد الدولة، فقد أعلن املرزبان بن بختيار عصيانه يف 

يف واسط التي والها إياه عضد الدولة،  -وزير بختيار–البرصة، وكذلك فعل ابن بقية 

د الدولة يف ا هواز، رغم أن عض -وزير القائد الرتكي اللتك –ومثلهام فعل سهل بن برش 

قد أفرج عنه من سجن بختيار وأحسن إليه، وظل عمران بن شاه  عىل استقالله بالبطائح، 

ا عىل هذا إال ح  حرضهم عليه ركن الدولة والد عضد الدولة نلسه، ووكل هؤالء مل يتجرؤ

 لقد اختذ ركن الدولة موقلا تار يا بحق، فهو قد أعىل متاسك البيت البوهيي وقيم الوفاء عىل

رغبة ابنه واتساع ملكه، فأظهر احلزن الشديد عىل ما فعله ابنه بابن عمه بختيار، وأرضب عن 

من عمره، وأرسل إىل ابنه  (1)الطعام واملاء أياما حتى أصابه املرض وكان حينئذ يف الثامن 

رسائل شديدة اللهجة كلها إرصار بأن يرتاجع عام فعله وأن يعيد ابن عمه إىل حكم العرا ، 

أرسل إىل من متردوا عىل ابنه حيرضهم ويثبتهم و ربهم أن يصمدوا ويواصلوا متردهم حتى و

تصل إليهم جيوشه ضد ابنه عضد الدولة، وقد حاول عضد الدولة اسرتداد واسط من ابن 
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بقية لكن جيشه لقى هزيمة شنيعة، وزادت أحواله سوءا باحلصار السيايس واالقتصادي 

شلت حماوالت عضد الدولة مجيعها يف إثناء أبيه عن موقله سواء الذي فرضه عليه أبوه، وف

من خالل رسائله أو وساطة الوزير ابن العميد أو رشح الوضع يف العرا  وكيف أن بختيار 

قد يضيعها بسلهه وسوء سياسته كام كاد أن حيدث يف حربه مع ا تراك، أو ببذل ثالث  

لدولة بنلسه إلدارة العرا  ويرجع عضد الدولة مليون درهم سنويا، أو حتى بأن يأيت ركن ا

إلدارة فارس كام كان ا مر، ثم هدد آخر ا مر بأنه سيقتل بختيار وأنصاره إن مل يكن سبيل 

غري ذلك ثم سيرتك العرا  حيكمها من يستطيع.. بل إن هذا زاد من غضب ركن الدولة 

عضد الدولة، ومع هذا وإرصاره الكامل عىل إعادة بختيار وإال خرجت جيوشه حلرب 

الوضع املتأزم اضطر عضد الدولة إلعادة بختيار ولكنه اشرتط عليه أن سيكون بمثابة الوايل 

عىل العرا  فيخطب له عىل املنابر ويع  أخاه أبا إسحا  أمريا عىل اجليش، وعاد إىل فارس 

ةها264)شوال  ( وهو ينتظر وفاة أبيه ليعيد الَكرَّ
(1). 

ار أيضا مل تكن عودة الستقرار ا مور، فقد عاد إىل ما كان عليه من عىل أن عودة بختي

، وصار ابن بقية مركز قوة يستميل اجلنود إليه وجيمع املال هانشغال باللهو واللذات والسل

لنلسه، فإذا طالبه بختيار با موال دسَّ إىل ا جناد خرب ا موال فتذمروا وشغبوا حتى 

، (2)ارت العالقة ب  بختيار ووزيره ابن بقية متوترة شائكةحيصلوا عىل نصيبهم منها، وص

ذي القعدة  12بينام شهدت عالقته باخلليلة حتسنا ملحوظا إذ تزوج اخلليلة من ابنته )

 .(3)(ها264

 عصر عضد الدولة

( شعر ركن الدولة باقرتاب ها265مل يطل انتظار عضد الدولة كثريا، فلي العام التايل )

الدولة ما بينه وب  أبيه لئال يموت وهو غاضب عليه فتضطرب الدولة  أجله، وأصلح عضد

البوهيية الواسعة، فسعى عرب الوزير ابن العميد يف اإلصالح بينهام وقد كان، فعهد ركن 

الدولة بامللك من بعده البنه عضد الدولة وجعل باقي إخوته والة تابع  له، فمؤيد الدولة 
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 (.ها266لة حيكم مهدان والدينور، ثم مات ركن الدولة )حيكم الري وأصلهان وفخر الدو

ومل يكن بختيار جيهل مثل هذا، فهو منذ عاد إىل العرا  وهو حياول التحالف مع من 

وأيب تغلب  -أخي عضد الدولة–استطاع ضد عضد الدولة، فرتاسل مع فخر الدولة 

ويه الكردي، لكّن أحدا احلمدا  وعمران بن شاه  وبعض أمراء املناطق املحلية مثل حسن

منهم مل ُيِغثره ح  جد اجلد وأتى عضد الدولة بجيوشه، اللهم إال عمران بن شاه  أمده 

با موال وا سلحة ومل يشارك معه بالرجال، وباملقابل كان عضد الدولة أيضا يتواصل مع 

هذا فتحت له ا مراء وأهايل البالد ليسهل االستيالء عليها وانتزاعها من بختيار، وبمثل 

البرصة أبواهبا دون قتال تقريبا إذ دخل عضد الدولة عىل االنقسام ا هيل ب  قبائل ربيعة 

 وقبائل مُض وقد كانت ا خرية متيل إليه.

حاول بختيار التصالح مع عضد الدولة، لكن حماوالت الصلح فشلت هناية ا مر، وبدأ 

اسط ثم البرصة واستطاع بسياسته اإلصالح عضد الدولة يف احلشد فاستوىل عىل ا هواز ثم و

ب  قبائل ربيعة ومُض بعد مائة وعرشين سنة من النزاع القبائيل فتوحدت البرصة خلله، ويف 

البرصة ُأرِس غالم تركي كان حيبه بختيار أشد احلب، فحزن عليه أشد احلزن حتى لقد كان 

الغالم، وكان ال  لي هذا وال يداريه  حزنه عىل زوال البالد من ب  يديه هينا بافرتاقه عن هذا

عظم من أن فجيعتي هبذا الغالم إ» رغم ما فيه من سوء السرية واللضيحة فكان يقول عالنية:

فلام علم أنه أسري أرسل إىل عضد الدولة يعرض عليه ما شاء مقابل  ،«فجيعتي بذهاب ملكي

 .(1)الناس وا مراءهذا الغالم، فكان هذا مما زاده ضعلا عند نلسه وهوانا عند 

لذا فإن بختيار مل حياول املقاومة ح  أرسل إليه عضد الدولة أن يرتك العرا  إىل أي 

( وله ما يشاء من املال والسالح وما حيتاجه، فاستجاب له، وعزم عىل ها267مكان آخر )

احلمدا   َحلَّله أال حياول االستيالء عىل مناطق أيب تغلب الدولة التوجه إىل الشام  ن عضد

 -وزير بختيار–ملا بينهام من عالقات طيبة، ودخل عضد الدولة بغداد وانتقم من ابن بقية 

(، واختذ لنلسه مظاهر اخلالفة، فلقد كانت ها267فقتله دهسا بأقدام الليل ثم صلبه )شوال 

ول ُتَد ُّ الطبول مخس مرات عند الصلوات أمام قرص اخلليلة، فأمر عضد الدولة أن تد  الطب
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 .(1)عند قرصه ثالث مرات

حصل عضد الدولة بطبيعة احلال عىل الرشعية من اخلليلة الذي مل يقرص من ناحيته و

فعقد له عىل منصب اإلمارة بمراسيم واحتلاالت ويل العهد، ومن ناحيته مل يقرص عضد 

 .(2)له الدولة يف زيادة أموال اخلليلة وراتبه ومل يقرص يف إظهار اخلضوع والوالء والتعظيم

واستقر ا مر لعضد الدولة يف بغداد، وكان عرصه هو ا فضل يف عرص سيطرة البوهيي  

 عىل اخلالفة العباسية، وتلك هي أهم حمطاته:

قد دخل عىل خط اخلالفات ب  أيب تغلب احلمدا   -كام ذكرنا فيام سبق–كان بختيار 

أخو أيب –مدا ، وحتى هذا الوقت كان محدان وإخوته بعد وفاة أبيهم نارص الدولة احل

 الجئا مقيام يف بغداد عند بختيار، ثم ترك بغداد معه لدى استيالء عضد الدولة عليها. -تغلب

الذي تسوده اللوىض وضعف ا مراء يف ذلك –كان عزم بختيار أن يتوجه إىل الشام 

دان بن نارص الدولة ما زال غري أن مح -الوقت ليجد له موطئ قدم يف ملك أو حكم أو إمارة

به يغريه بأن يتوجه إىل املوصل وأن يزيل دولة أخيه أيب تغلب ويصف له أن املوصل أكثر من 

 .(3)الشام أمواال وأيرس منها ُملكا، حتى بدأت اللكرة تلوح يف رأسه وجتد صداها يف قلبه

أن يسلم إليه  عىل الناحية ا خرى تقدم أبو تغلب احلمدا  إىل بختيار بعرض أفضل،

أخاه محدان مقابل أن يعينه بجيشه البالغ عرشين أللا يف قتال عضد الدولة وإعادته إىل بغداد! 

وبغري شك فلقد كان عرض أيب تغلب أفضل من كل الوجوه، فسارع بختيار بالغدر وتسليم 

 محدان إىل أخيه أيب تغلب.

نطلقوا إىل تكريت حيث اجتمع اجليشان، جيش بختيار وجيش أيب تغلب احلمدا ، وا

( وأسلرت عن نرص كبري لعضد ها267شوال  12جتهز هلام عضد الدولة، واندلعت احلرب )

 .(4)الدولة، وُأرِس بختيار، فقتله عضد الدولة
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 :وتعد حياة بختيار جتسيدا حلكمة املتنبي يف قوله

 هو أوال، وهي املحل الثا           الرأي قبل شجاعة الشجعان 

بختيار من أشد الناس قوة، ومن أكثرهم جرأة ورشاسة، كان يصارع الثور  فلقد كان

فيرصعه، وربام بارز ا سد ح   رج للصيد، لكنه كان من أضعف الناس عقال ورأيا، 

فخرست كل مغامراته من أول ترك املشورة يف بداية حكمه وحتى نقض العهد يف آخر 

 .(1)عهده

خلف تدفعها ا مم ح  يكون حكامها هكذا.. وكم من دماء وأموال وأعامر من الت

 أجساد البغال وأحالم العصافري!

وكانت اخلطوة التالية بطبيعة احلال هي حرب أيب تغلب احلمدا  الذي قىض بنلسه عىل 

ذي  12عالقته مع عضد الدولة، فانطلق عضد الدولة بجيشه نحو املوصل واستوىل عليها )

(، غري أن عضد الدولة استوعب درس التاريخ وأسلوب أيب تغلب وأبيه ها267القعدة 

، فأخذ معه كميات هائلة من ا قوات وعلف الدواب فلم تؤثر خطة (2)نارص الدولة من قبله

أيب تغلب عىل موقله احلريب بل عىل العكس: ظل عضد الدولة نحو عام كامل يف املوصل يف 

، هث بالرسايا التي تستويل عىل املزيد من ا نحاء وتدخلها يف حكموضع مستقر، ويبع

وبالتايل فلم يكن بحاجة إىل الصلح املعروض من أيب تغلب، وأجاب عن رسالة اعتذاره 

 ملساعدة بختيار بشعر يقول:

 هخناِقااا ضااايَق  ُت أفاااا  حااا  وطاااَأأَ 

 

 مااان وكااان يبغااي صااارمايبغااي ا  

 عزيماااااااااة عضااااااااادية نَّ بَ َكااااااااارر فألَ  

 

 (3)نااااوف رواغااااامتاااادع ا  ،اجيااااةت 

 
                                                 

، وابن كثري: البداية والنهاية 1/267، وابن خلكان: وفيات ا عيان 14/256ابن اجلوزي: املنتظم  (1)

11/222. 

ذكرنا من قبل أن أسلوب نارص الدولة احلمدا  ومن بعده ابنه هو االنسحاب من املوصل وإفراغها متاما  (2)

من استوىل عليها إدارهتا وال التوصل ملواردها  من ا موال وا قوات واملوظل  بحيث ال يستطيع

ومصادرها، ثم إنه يسلط ا عراب ويامرس ببعض فر  جيشه حرب عصابات عىل عدوه فيها حتى 

 يضطر إىل االنسحاب واالستجابة لطلب الصلح يف ظل اخلسائر املتوالية حربيا واقتصاديا.

 .7/425ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)



 الضعفاءالعباســيون    

 

372 

وظل يطارد أبا تغلب بجيوشه فرتة كبرية ودارت معارك سياسية وحربية قوية حتى 

ضاقت ا رض عىل أيب تغلب الذي ظل ينتقل من ميافارق  إىل آمد إىل الرحبة فتتساقط هذه 

ولة، املدن أمام جيش عضد الدولة ويتساقط معها كثري من جنوده فينحازون إىل عضد الد

 .حتى جلأ أبو تغلب لطلب العلو فاشرتط عضد الدولة أن يمثل ب  يديه تعبريا عن الوالء

فرفض أبو تغلب وهرب إىل الشام حيث سلطان اخلليلة العبيدي )اللاطمي( العزيز باهلل، 

ودخلت كل ديار ربيعة يف ملك عضد الدولة، ثم حتالف مع سعد الدولة بن سيف الدولة 

التلا  بينهام عىل أن يكون لعضد الدولة ما كان  يب تغلب من أمالك احلمدا  فجرى ا

احلمداني  يف العرا ، وأن يرتك لسعد الدولة أمالك احلمداني  يف الشام، ثم أخذ عضد 

الدولة يف فتح كل القالع واحلصون التابعة  يب تغلب احلمدا  واملكنوزة بأمواله ونلائسه 

وىل بعد ذلك عىل مجيع ديار مُض، ثم عاد إىل بغداد وقد جعل وعتاده وما إىل ذلك، ثم است

والي ا عىل  -الذي أنجز كل االنتصارات عىل أيب تغال–قائده أبو الوفا طاهر بن حممد 

 .(1)املوصل

–( دخول ا بطال وكان يف استقباله ها267ذي القعدة  22وعاد إىل بغداد فدخلها )
 اس وأعياهنم، يف احتقال كبري باهر. اخلليلة ذاته مع وجوه الن -خارج بغداد

مل يزل عمران بن شاه  قويا مكينا يف منطقة البطائح منذ ثالث  سنة، حيث فشلت أول 

( يف عهد معز الدولة بن بويه، ثم ساعدته ا قدار باضطراب ها222محلة عسكرية ضده عام )

يش عىل وشك الدخول يف معركته الظروف وا حوال ا خرى ح  يكون العزم أو اجل

اللاصلة، فحينا مات عامد الدولة، وحينا مترد الروزهبان، وحينا فاضت ا هنار فعطلت مسري 

 بختيار.. وهكذا! شجي

( ليكون عمران بن شاه  واحدا ممن عاش ها261حتى جاءه أجله فجأة )املحرم 

جاعة ال تقدم املوت وال اجلبن حياته حماربا ومات عىل فراشه فيكون دليال آخر عىل أن الش

 يزيد يف ا جل.
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وتوىل ا مر من بعده ابنه احلسن، فرآها عضد الدولة فرصة سانحة ليعيد سيطرة احلكم 

يف بغداد عىل هذه املنطقة، فأرسل جيشا بقيادة وزيره املطهر بن عبد اهلل، وانطلق اجليش 

ويل جمراها لتحقيق هدف : حصار ( إىل البطائح ليبدأ يف مهمة سد ا هنار وحتها261)صلر 

مائي للحسن بن عمران، وفتح طر  متسعة للجيش الذي ال يستطيع احلركة يف ظل كثرة 

 .(1)القنوات واملجاري املائية

وكام سبق فقد أخذت هذه املهمة وقتا طويال وأمواال كثرية، ثم تكرر املشهد الذي كان 

ت أمامه هذه السدود، كام أن مقاومة احلسن بن يف عهد بختيار، إذ جاء فيضان ا هنار فاهنار

ن هذا إعمران طوال عملية البناء بتخريبها جعل اهنيارها أسهل وأرسع، يقول ابن ا ثري 

الوزير كان طبعه املناجزة فلم يصرب عىل طول اللرتة، واستعجل خوض حرب يف هذه 

 املجاري املائية والقنوات وا هنار الصغرية.

أن املطاولة واملصابرة التي أنجزها من قبله الوزير أبو اللضل  لكن جيب أن نتذكر

العباس بن احلس  قبل ثام  سنوات مل تؤد إىل نتيجة مع عمران بن شاه  بل لقد مترد عليه 

 جنده أنلسهم مع طول املقام يف بيئة غري صاحلة ملا أللوه.

فهو أعرف باملكان  دارت املعركة البحرية هذه، وانترص فيها احلسن بطبيعة احلال

وتلاصيله وثغراته من اجليش البوهيي، ثم إن الوزير شكَّ يف أحد قادة اجليش أنه يتواصل مع 

احلسن بن عمران وينقل إليه أرسار معسكره، فأصابه اإلحباط واليأس، وعلم أنه إذا رجع 

مثل أيب –لقادة إىل بغداد مهزوما فإن هذا سيكون العار الكبري وشامتة ا قران املنافس  من ا

!! (2)فاختذ أسوأ قرار ممكن.. وانتحر -الوفا الذي أهنى الدولة احلمدانية يف العرا  قبل قليل

 .(3)وهو ما يؤكد أنه كان ذا مزاج حاد

وهكذا فشلت احلملة العسكرية البوهيية ملرة أخرى يف السيطرة عىل هذه املنطقة، واضطر 

بن شاه  واالكتلاء منه بمبلغ سنوي والوالء عضد الدولة إىل مصاحلة احلسن بن عمران 

 الرسمي كام كان احلال من قبل.
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 واجه عضد الدولة البوهيي ثالثة أنواع من املتمردين هم: ا عراب، وا كراد، 

وأخيه فخر الدولة بن ركن الدولة البوهيي.. وقد استطاع القضاء عليهم مجيعا حتى صلا له 

 ا مر.

 أوال: األعراب

يف ظل املناخ املضطرب الذي عاشته بالد اخلالفة العباسية لنحو نصف قرن، ومل تكد 

تستقر نوعا ما إال يف عهد معز الدولة، كان من الطبيعي أن يعود نشاط ا عراب يف منطقة 

 اجلزيرة اللراتية من جديد، ومل يكن أحد ليلكر يف مواجهتهم، فالبالد منذ عهد بعيد إما غري

وإما لتأسيس السلطة وتثبيت النلوذ عىل  ،مستقرة أصال حتى يف احلوارض والعواصم

العواصم واحلوارض واملناطق الكربى، فليس ثمة من جيد اللرصة ملطاردة أعراب يشنون 

حرب عصابات خاطلة و تلون يف جماهل الصحاري والبوادي، وكانت تلك القبائل سواء 

عىل الطريق إىل احلجاز تقطع الطريق وتسلب احلجاج وتعتدي  يف منطقة اجلزيرة اللراتية أو

عليهم، ووصل ا مر إىل أهنم فرضوا عىل قوافل احلجاج مبالغ ورضائب ليسمحوا هلم 

بالعبور، وكم استطاعوا قتل احلجاج وجتويعهم وتركهم يف الصحراء بال مأوى وال طعام وال 

 م أو يقاومهم.رشاب حتى مات منهم كثريون، وال جيدون من يردعه

ومل تكن املأساة يف انعدام سلطة تواجههم فحسب، بل إن اضطراب أحوال السلطة 

جعل هؤالء ا عراب سالحا يلجأ إليه املتنافسون ضد بعضهم البعض، حتى إن عضد 

الدولة نلسه مل يستطع هزيمة ا تراك بقيادة اللتك  إال باستعانته هبم لتشديد احلصار عىل 

 .(1)م الطريق ومنعهم وصول ا قواتههتم عىل ا طراف وقطعمنافسه بإغارا

يف عهد عضد الدولة، وكان الذين رضهبم هم  -كسلطة–بدأت السلطة تعود إىل دورها 

 الذين رضب هبم من قبل: بنو شيبان، وبنو أسد.

وكانت مواجهته لبني شيبان يف مناطق اجلزيرة اللراتية تعتمد عىل رضب قاعدهتم 

شهرزور، وذلك أن أعراب بني شيبان تواصلوا وحتاللوا مع ا كراد يف شهرزور، الرئيسية يف 

                                                 
 .6/224ابن مسكويه: جتارب ا مم  (1)



 البويهينيعصر سيطرة الباب الرابع:    

 

375 

وكانت هذه املدينة أيضا من البلدات التي استقلت فعليا عن السلطة ومل يستطع أحد فرض 

سيطرته عليها منذ أمد، ولكن يبدو  هنا مل تكن يف صلب أحداث كبرية فقد سقطت من 

 هلا وحماوالت فرض السيطرة عليها.كتابات املؤرخ  تلاصيل استقال

كان بنو شيبان يشنون غاراهتم ثم يعودون متحصن  إىل حللائهم وأصهارهم يف 

ز عضد الدولة جيشا إىل شهرزور  شهرزور احلصينة التي استقلت عن امللوك، ولذا، َجهَّ

طاردهم ( فاقتحمها واستوىل عليها، وُهِزم بنو شيبان وُقتِل منهم كثريون، ثم ها261)رجب 

 .(1)أسري 222جيش عضد الدولة حتى أوقع هبم هزيمة أخرى أكرب من ا وىل ُأرِس فيها 

يف قلب « ع  التمر» وأما بنو أسد بزعامة ضبة بن حممد ا سدي فقد كانوا يتحصنون يف

الصحراء، ومنها يشنون الغارات عىل ا نحاء املوالية هلم، وقد كان ضبة هذا من املجرم  

الذين يستحلون ا موال وا عراض وال يبالون بانتهاكها ولو يف البقاع ذات اهليبة امللسدين 

(، فجهز عضد الدولة جيشا إىل ع  ها262عام ) والتكريم، حتى لقد هنب مشهد احلس  

(، فأوقع هبم هزيمة كربى هرب فيها ضبة بنلسه تاركا أهله ونساءه، ها261التمر )رمضان 

 .(2) ع  التمر، فانتهت بؤرة صداع استمرت لنحو ثالث  سنةوُأرِس أكثر بني أسد يف

 ثانيا: األكراد

لقد كان من أهم ما قامت به الدولة احلمدانية يف املوصل أهنا كلت عن اخلالفة العباسية 

مهمة مواجهة ا كراد الذين طاملا متردوا فيام قبل، وكانت مواجهتهم بادئ ا مر عرب اجليوش 

اد يف عهود املعتضد ثم املكتلي، حتى توىل عبد اهلل بن محدان والية املوصل التي خترج من بغد

يف عهد املكتلي فحسم أمر مترد ا كراد، فلام استقر أمر املوصل للحمداني  كانوا هم أولياء 

التصدي لألكراد، وقد ساعدت اخلالفة بجيوش أو إمدادات أحيانا ملواجهة هذه التمردات 

 تدر.كام حدث يف عهد املق

لذا، فح  أزال عضد الدولة الدولة احلمدانية من املوصل صار يواجه ا كراد مرة 

أخرى بنلسه، وقد أنجز يف هذا الصدد ثالث مواجهات رئيسية: ا وىل هي ما تم يف شهرزور 
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املتامخ  -« ا كراد اهلكارية» التي يتحصن إليها بنو شيبان، والثانية ح  عاد شغب

يف تلك ا نحاء وضج الناس منهم، وال ريب أن زوال الدولة وفسادهم  -للموصل

( حارصهم ها261احلمدانية منها كان فرصة لعودهتم أشد قوة، فأرسل عضد الدولة جيشا )

يف قالعهم، وكانوا يأملون الصمود حتى تنزل الثلوج ويضطر جيش عضد الدولة للرجوع 

دوا إال طلب ا مان، فُأجيبوا إليه عنهم، فكان من قدر اهلل أن تأخر نزول الثلج فلم جي

فسلموا قالعهم، وما هو إال يوم واحد حتى بدأ نزول الثلج، وهلل ا مر من قبل ومن بعد، ثم 

معلثايا إىل املوصل طول الطريق من وصلبهم عىل إن قائد اجليش غدر بأمانه هلم، فقتل منهم 

 .(1)اهلل رشهم عن الناس فَّ وكَ  ،نحو مخسة فراسخ

ثالثة فهي قضاؤه عىل دولة لألكراد كانت تسيطر عىل بعض النواحي املتامخة وأما ال

للبوهيي ، وهم يف هذا يشبهون ما يملكه عمران بن شاه  بالنسبة للبوهيي  يف العرا ، ومل 

وزعيم سيايس وعسكري قدير « الربزيكان» يبق من هذه الدولة إال فرعها املعروف باسم

لام مات هذا الزعيم انقسم أبناؤه ب  من أراد االنحياز إىل عضد اسمه حسنويه بن احلس ، ف

ومن أراد االنحياز  خيه فخر الدولة، وكان بختيار بن حسنويه هو  -وهم ا غلب–الدولة 

قد نوى االنحياز إىل عضد الدولة وراسله، ثم ما  -مركز احلكم-املسيطر عىل قلعة رسماج 

د الدولة جيشا استوىل عىل معظم قالع أبناء حسنويه، لبث أن تغري موقله، فحينئذ أرسل عض

ب عليهم بدر بن حسنويه حلكم تلك ا نحاء فاستقرت به ا مور وتكلل بمواجهة  ثم َنصَّ

 .(2)ا كراد املتمردين يف هذه ا نحاء

 وهكذا أغلق عضد الدولة ملف ا كراد الذين لن تقوم هلم قائمة أخرى يف عهده.

 لبويهيثالثا: فخر الدولة ا

ح  مات ركن الدولة البوهيي كان وريث ا رسة البوهيية من بعده ابنه عضد الدولة، 

وكان أخواه فخر الدولة ومؤيد الدولة أتباعا له وإن كانوا حكاما عىل والياهتم، فأما مؤيد 

 الدولة فقد كان مطيعا  خيه عضد الدولة فكانت ا مور بينهام عىل ما يرام.

فكان عىل عكس أخيه، بل لقد كان متواصال مع بختيار بن معز الدولة وأما فخر الدولة 
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ليتحاللا عىل عضد الدولة يف فارس، عىل أن عضد الدولة كان أقوى وأرسع، فامتلك العرا  

ثم َثبَّت سلطته فيه وقىض عىل أعدائه من احلمداني  وا عراب وا كراد، فتلر، بعدئذ  خيه 

 .(1)فخر الدولة

(، فكانت إجابة ا خري إجابة ها261ولة بإرسال رسالة إىل أخيه فخر الدولة )بدأ عضد الد

املستقل الذي يتكلم من موقع الند ال من موقع التابع، وكان عضد الدولة قد خطط هلذا، فكان 

حامل رسالته إىل أخيه واحدا من كبار رجال دولته ممن هلم عالقات نافذة مع رجال فخر الدولة 

فاستطاع هذا الرسول أن يقوم باملهمة اخلطرية واستامل بعض قادة فخر الدولة  واسمه خواشاده،

إىل جانب عضد الدولة، ومل يكن يدري فخر الدولة ح  أرسل رده القوي أنه صار فعليا بال قوة، 

وهلذا ح  حترك جيش عضد الدولة إىل بالد أخيه حقق نرصا غري عسري، وهرب فخر الدولة 

تجأ إىل أمري حميل يف طربستان هو قابوس بن وشمكري، ودخلت واليات وانسحب من ملكه وال

يف ملك عضد الدولة فَسلَّمها إىل أخيه الثا  مؤيد الدولة  -الري ومهذان وما بينهام–فخر الدولة 

وجعله واليا عىل تلك البالد، ثم حاول مع قابوس بن وشمكري أن يسلم إليه أخاه فخر الدولة 

 محايته، فأمر عضد الدولة أخاه مؤيد الدولة بتجهيز جيش حلرب قابوس، لكنه امتنع وأرص عىل

( فانترص مؤيد الدولة وانسحب قابوس ومعه فخر الدولة ها271والتقى اجليشان )مجادى ا وىل 

 .(2)إىل خراسان التي هي يف سيطرة الساماني 

 ال ينازعه أحد! وهكذا اكتمل لعضد الدولة أمر امللك، وانتهى أعداؤه ومنافسوه، وصار

( ، أي نحو نصف قرن، ها261( وحتى هذه اللحظة )ها222منذ مقتل اخلليلة املقتدر )

مل تشهد بغداد زمنا هانئا هادئا مثلام استقر ا مر لعضد الدولة البوهيي، حتى االستقرار 

فسده اشتعال اللتن املذهبية واملعارك السيايس الذي شهدته حينا يف زمن معز الدولة البوهيي أ

الطائلية التي وضع بذورها وأشعل جذوهتا معز الدولة نلسه، فلام جاء عهد ابنه بختيار ذهب 

االستقرار السيايس واالجتامعي مجيعا.. فكان عرص عضد الدولة أفضل ما مرَّ عىل بغداد منذ 

 زمن طويل.
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 ،غداد وكانت قد خربت بتوايل اللتن فيهاعضد الدولة يف عامرة ب عرش» قال ابن ا ثري:

ئمة واملؤذن  والعلامء والقراء والغرباء ا موال عىل ا  رَّ دَ أَ و ،سواقهاأر مساجدها ومَّ وعَ 

د ما دثر دَّ وَج  ،مالك اخلراب بعامرهتالزم أصحاب ا أو ،وون إىل املساجدأوالضعلاء الذين ي

صلح الطريق من العرا  إىل أو ،وس احلجاجطلق مكأو ،عاد حلرها وتسويتهاأو ،هنارمن ا 

طلق الصالت  هل البيوتات والرشف والضعلاء املجاورين بمكة أو ،مكة رشفها اهلل تعاىل

 ،ن الناس من اللتنكَّ وَس  ،واحلس  عليهام السالم وفعل مثل ذلك بمشهد عيلّ  ،واملدينة

ب  اوالنحاة والشعراء والنس يات عىل اللقهاء واملحدث  واملتكلم  وامللرسيناجرى اجلرأو

ع يَ يف عامرة البِ  -وكان نرصانيا-ذن لوزيره نرص بن هارون أو ،واملهندس  ابسَّ طباء واحلُ وا 

 .(1)«طال  ا موال للقرائهموإديرة وا 

 أوال: إصالح الزراعة

ح  صار عضد الدولة سيد العرا  أظهرت احلكومة النية احلسنة والقابليات اإلدارية 

زمة التي اختلت منذ زمن معز الدولة، فقد استعادت احلكومة سلطاهنا يف العرا  الال

وأظهرت فهام أحسن من قبل حلاجات البالد، وكان هلا اخلربة الالزمة لتطبيق إصالحاهتا. بدأ 

( وكانت غاياته ا ساسية إصالح نظام الري، ها261عضد الدولة إصالحاته الزراعية )

ي بغداد اندفنت جماري الكثري من القنوات التي تروي املدينة وحتس  طر  اجلباية، فل

وا رايض املحيطة هبا، مثل هنر عيسى وهنر الدجاج وهنر مسجد ا نباري  وهنر القالي  

وهنر طابق وهنر البزازين، فأمر بحلرها وبتنظيف جمارهيا، وكان لَِسِده َبثرق السهلية يف 

، (2)ذلك أعاد القنوات التي أصاهبا اخلراب يف السوادالنهروان قرب بغداد أمهية خاصة، ك

وأعاد بناء كثري من السدود، ومن القناطر التي عىل أفواه ا هنار باآلُجّر واجلص والنورة، 

وأكد عليهم العناية بمنشآت الري بصورة خاصة، « مطالبة رفيقة» وطالب الرعية بالعامرة

ثم إنه وسع جمرى هنر بيان الذي يصل دجلة  ووضع احلراس حلراسة تلك املنشآت ليل هنار،

 .(3)العوراء بدجيل ا هواز
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، وأن يغرسوا يف كل خراب ال صاحب له، وغرس هو (1)وأمر ا غنياء بعامرة مسناهتم

الزاهر، وهو دار أيب عيل بن مقلة، وكانت قد صارت تال، وغرس التاجي عند قطربل، 

ر ا هنار التي دثرت، وعمل عليها أرحاء ، وأمر بحل(2)وحوطه عىل ألف وسبعامئة جريب

روا الربية، وكان مَّ ل من البادية قوما فأسكنهم ب  فارس وكرمان، فزرعوا، وعَ وَّ املاء، وَح 

 .(3)ينقل إىل بالده ما ال يوجد هبا من ا صناف

أمضيت للرعية الرسوم الصحيحة، وحذفت » ووضع طريقة منتظمة للجباية فلي عهده

ليناسب « النريوز املعتضدي» وأّخر موعد جباية اخلراج إىل (4)«التأويالتعنها الزيادات و

موسم نضج الغالت، كام أخذ بيد الزراع وشجعهم عىل عرض مظاملهم وشكاوهيم وحاول 

 .(5)إجابتها، ولو كانت ضد املقطع  العسكري 

 ثانيا: البيمارستان العضدي

ى الكبري الذي هو أحد املستشليات ( يف بغداد املستشلها271وقد أنشأ عضد الدولة )

 التي خلدها تاريخ احلضارة اإلسالمية كله.. ذلك هو، البيامرستان العضدي!

وقد اختار موضع بنائه أعظم أطباء عرصه، وواحد من أعظم ا طباء عرب التاريخ، وهو 

ذ اختباره املشهور بوضع قطع حلم يف املواضع املقرتحة للب ناء ثم أبو بكر الرازي الذي نلَّ

، واستمر العمل يف بنائه ثالث سنوات (6)اختار املوقع الذي طال فيه بقاء اللحم دون فساد

، وح  افتتح ُنِقلت إليه كل ما حيتاجه (7)«وأنلق عليه أمواال ال حتي» (،ها262 – 265)

، وعهدت إدارته إىل الطبيب املشهور هارون بن صاعد بن هارون، وهو من (8)من ا دوية
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، وكانت إدارته (1)ئة البغدادي ، ومن أئمة الطب يف وقته، فكان هو رئيس ا طباء فيهالصاب

 .(2)«ليس يف الدنيا مثل ترتيبه» متطورة حتى وصف بأنه

امرستانه بيامرستانات حتى بنى نور الدين حممود بيامرستان العضدي صدر البيوظل ال

امرستان بينى صالح الدين ا يويب الالكبري يف دمشق يف أواسط القرن السادس اهلجري، ثم ب

 ، أي ظل البيامرستان العضدي نحو قرن  من الزمان!(3)العتيق يف القاهرة

ولقد وصلت املسترشقة ا ملانية زجيريد هونكه حال الطب واملستشليات يف املرش  

اإلسالمي تلك اللرتة، وهي التي يمثل البيامرستان العضدي ذروهتا، بعبارات بليغة عىل 

 لسان مسافر أورويب أصيب فأدخل إىل املستشلى فبعث إىل أهله يف أوروبا يقول: 

 أبِت احلبيب،»

فأخربك بأ  عندما أخرج من املشلى سأحصل عىل تسألني إن كنت بحاجة إىل نقود! 

لباس جديد ومخِس قطع ذهبية ، حتى ال أضطر إىل العمل حال خروجي مبارشة، فلست 

عض ماشيتك، ولكن عليك باإلرساع يف املجيء إذا أردت أن تلقا  بحاجة إذن إىل أن تبيع ب

 هنا.

( بقرب قاعة اجلراحة وعندما تدخل من البوابة orthopadie(4)إ  اآلن يف قسم )

( حيث أخذو  بعد poli klinik(5)الكبرية، تعرب القاعة اخلارجية اجلنوبية وهي مركز )

كي يعاينه ا طباء املساعدون وطالُب سقوطي، وحيث يذهب كل مريض أوَل ما يذهب ل

الطب، ومن ال حيتاج منهم إىل معاجلة دائمة يف املستشلى تعطى له وصلته فيحصل بموجبها 

 عىل الدواء من صيدلية الدار.

قد سجلوا اسمي هناك بعد املعاينة، وعرضو  عىل رئيس ا طباء، ثم محلني وأما أنا فل

ا نظيلة من املستشلى، وحينام ممرض إىل قسم الرجال، فحّمني محام   ا ساخن ا، وألبسني ثياب 
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 .26/522، والذهبي: تاريخ اإلسالم 4/54ابن خلكان: وفيات ا عيان  (2)

 .126فة العباسية يف عهد تسلط البوهيي  صد. وفاء حممد عيل: اخلال (2)

 معاجلات تشوهات امللاصل والعظام. (4)

 .اإلسعافات ا ولية  العامةمركز  (5)
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تصل ترى إىل يسارك مكتبة ضخمة وقاعة كبرية حيث حيارض الرئيس يف الطالب، وإذا ما 

ا نحو  نظرت وراءك يقع نظرك عىل ممر يؤدي إىل قسم النساء، ولذلك عليك أن تظل سائر 

ابرا، فإذا سمعت موسيقى أو غناء اليم ، فتمر بالقسم الداخيل والقسم اخلارجي مرورا ع

ه )مجع ناقه(  ينبعثان من قاعة ما، فادخلها وانظر بداخلها، فلربام كنت أنا هناك يف قاعة الُنقَّ

ا جاء  حيث تشنف آذاننا املوسيقى اجلميلة ونميض الوقت باملطالعة املليدة.. واليوم صباح 

حصني أمىل عىل طبيب القسم شيئ ا مل كالعادة رئيس ا طباء مع رهط كبري من معاونيه. وملا ف

ا، وبوسعي اخلروج قريب ا  أفهمه، وبعد ذهابه أوضح يل الطبيب أنه بإمكا  النهوض صباح 

من املستشلى صحيح اجلسم معاىف، وإ  واهلل لكاره هذا ا مر، فكل يشء مجيل للغاية 

ة وثرية وأغطيتها من الدمقس ا بيض، واملالء ب ا، ا رِسّ غاية النعومة والبياض ونظيف جد 

ا فيها عىل أشهى ما يكون، ويف  كاحلرير، ويف كل غرفة من غرف املستشلى جتد املاء جاري 

، وأما الطعام فحدث عنه وال حرج!! فهناك الدجاج أو حلم الليايل القارسة تدفأ كل الغرف

 .(1)«املاشية يقدم يوميا لكل من بوسعه أن هيضمه

 ثالثا: إجنازات أخرى

، وبنى املشهد عىل قرب عيل بن أيب طالب (2)أدار السور عىل مدينة الرسولأنه  من ذلك
 (3) ،

ال  وللناس يف هذا القرب اختالف كثري، حتى قيل إنه قرب املغرية بن شعبة الثقلي، فإن عليا »

 .(4)«يعرف قربه، وأصح ما قيل فيه: إنه مدفون بقرص اإلمارة بالكوفة، واهلل أعلم

زاته تثبيت االنضباط يف احلكم، فقد غضب كثريا عندما علم بتأخر ومن أهم إنجا

رواتب بعض احلاشية أربعة أيام بعد أول الشهر وكانت العادة أن ُيرصف هلم قبل دخوله، 

كثر منها يف أاملصيبة بام ال تعلمه من الغلط » وَعنَّف املسؤول عنه بام يدل عىل حكمته:

نا ذلك رر خَّ أَ ذا إف ،كان اللضل لنا عليهم (5)هلم ما هلم قبل حملهطلقنا أذا إال تعلم أنا أ ،التلريط

                                                 
 .222، 227زجيريد هونكه: شمس اهلل تسطع عىل الغرب ص (1)

 .11/241ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

عنه كام هو معروف، ولكن ذكرناه هنا باعتباره عمال ها منهي ؤوهذا من آثار تشيعه، فتعظيم القبور وبنا (2)

 عمرانيا لعضد الدولة من غري موافقة وال ترحيب به.

 .4/55ابن خلكان: وفيات ا عيان  (4)

 قبل حمله: أي قبل وقته وموعده. (5)
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حُضونه يف اليوم يف ،خر حُضوا عند عارضهم وطالبوه فيعدهمعنهم حتى استهل الشهر اآل

ة أفتضيع املنة وحتصل اجلر ،لسنتهمأ ثم حيُضونه يف اليوم الثالث ويبسطون ،الثا  فيعدهم

 .(1)« !!الربحقرب منا إىل أونكون إىل اخلسارة 

ومل يكن يعتمد إال عىل ا كلاء، وال يقبل الوساطات وال أن يتعدى أحد من رجال 

الدولة حدود وظيلته، وَعنَّف أحد قادته ح  أراد التوسط إىل القايض بقبول شهادة أحد 

نام الذي يتعلق بك اخلطاب يف زيادة قائد ونقل إ ،شغالكأليس هذا من » الناس فقال له:

ما الشهادة وقبوهلا فهي إىل القايض وليس لنا وال لك الكالم أو ،ندي وما يتعلق هبممرتبة ج

 .(2)«نسان ما جيوز معه قبول شهادته فعلوا ذلك بغري شلاعةإفيه ومتى عرف القضاة من 

وبرغم تشيعه كان حريصا عىل وأد اللتن ب  السنة والشيعة يف بغداد، وكان من الظواهر 

اص فيذكر احلكايات  يف عرصه مهنة التكسب بالقصص، وهي أن يقف الواعظ أو الَقصَّ

والروايات وأخبار ا يام املاضية وما كان ب  الصحابة فيثري إعجاب الناس فيعطونه أمواال، 

وال يبعد أن مثل هذه كانت بذور فتنة تشتعل عام قريب، فأمر عضد الدولة بالنهي عن هذا، 

ائر بغداد وال يسأل سائل باسم أحد من الصحابة، أن أحدا ال يقص وال يعظ يف س» ورسم

 .(3)«وإنام يقرأ القرآن فمن أعطاه أخذ منه

خر أيامه رسوما جائرة آحدث يف أنه أإال وعىل رغم ما قام به من إصالحات ضخمة، 

متعة وزاد عىل ما تقدم ومنع من عمل يف املساحة والُضائب عىل بيع الدواب وغريها من ا 

 .(4)«خذ املال بكل طريقأعلهام متجرا للخاص وكان يتوصل إىل الثلج والقز وج

وح  نرى هذه اإلنجازات احلضارية، باإلضافة إىل اإلنجازات السياسية والعسكرية، 

 يف مدة بسيطة هي مخس سن ، فال شك أننا أمام شخصية فذة قديرة.

ن السيوطي يرى بأن عرص عضد لقد صار عضد الدولة الرجل الوحيد يف املشهد، حتى إ

                                                 
 .426، 7/425ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .7/426ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .11/222ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

 .7/426ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (4)
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الدولة هو أضعف عرص مرَّ عىل اخلالفة العباسية وأن اخلليلة الطائع هو ا ضعف يف تاريخ 

 .(1)اخلللاء

(، وصار منزلته ها262كانت املنابر ختطب لعضد الدولة بعد اخلليلة بداية من )شعبان 

ب أمام بابه ثالث مرات و قت اللجر وبعد املغرب منزلة اخلليلة إذ صارت الطبول ُتُضر

والعشاء، وهو ا مر الذي مل حيدث من قبل  حد إال للخليلة الذي كانت تُضب الطبول 

أمام دار اخلالفة مخس مرات، وال حتى ويل العهد، بل لقد حاول معز الدولة من قبل أن 

أن تُضب عىل بابه الطبول لكن اخلليلة املطيع رفض ومل يأذن له، فلم يستطع معز الدولة 

هذان ا مران من ا مور التي بلغها عضد الدولة واختّص هبا دون من مىض » يلعل، فصار

 .(2)«من امللوك عىل قديم ا يام وحديثها

ثم حدث ما هو أكرب من هذا، إذ خرج اخلليلة أكثر من مرة الستقبال عضد الدولة 

وح  رجع من (، ها267ذي القعدة  22بنلسه، ح  رجع من حرب أيب تغلب احلمدا  )

 (!ها272مجادى اآلخرة حرب أخيه فخر الدولة )

مائة بلغ تزوج الطائع هلل بنت عضد الدولة الكربى عىل صدا  ( ها261قعدة ذي ال 22)ويف 

، وكان عضد الدولة يرجو أن تلد ابنته للخليلة ولدا، فيجعله ويل العهد، فتكون اخلالفة ألف دينار

 .(3)( كانت حتمل من اجلواهر ما ال حُييها272فَّت إليه )البن أمه من البوهيي ، وح  زُ 

وقد بدأ عضد الدولة عهد زيادة ا لقاب التي يوصف هبا ا مري البوهيي، فقد طلب عضد 

وأن جيدد له العهد بإدارة « تاج اململكة»( أن يزيد يف ألقابه ها272الدولة من اخلليلة )شعبان 

من اخلَُلع والثياب ما ثقل  -عىل نحو ما هو متبع–لبسه اخلليلة الدولة، فأقيم االحتلال الكبري، وأ

 .(4)عليه بحيث مل يستطع تقبيل ا رض أمام اخلليلة كام هي الرسوم السلطانية

                                                 
. عىل أنه ال ُيَسلَّم له هبذا القول، إذ كان اخلللاء العباسيون يف مرص 251السيوطي: تاريخ اخلللاء ص (1)

أكثر مما صنع حتت سلطة كاملة للمامليك وكانوا أضعف من هذا كثريا، وتغلب عليهم ا مراء املامليك ب

عضد الدولة بكثري، وهذا العهد قد أدركه السيوطي وأرخ له، اللهم إال إن كان حُيمل كالمه عىل اخلالفة 

 العباسية يف بغداد، فحينئذ قد يصح قوله من وجوه.

 .14/262، وابن اجلوزي: املنتظم 6/446ابن مسكويه: جتارب ا مم  (2)

 .215، 7/212ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .11/225ابن كثري: البداية والنهاية  (4)
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وهو ا مر الذي أثار لغطا وضجة كبرية يف بغداد  ،«ملك امللوك» ثم أراد أن يكون لقبه

ىل! ولكنه برغم ذلك تلقب بام يساويه يف ملا فيه من اتصاف يقال يف حق اهلل سبحانه وتعا

ََجل املَ  لكامل» فانتهت أيامه وهو ُيدعى ،«شاهنشاه» اللارسية يِد شاهنشاه ا ر نرُصور ويل السَّ

 .(1)«النعم َتاج املرلَّة عضد الدولة

ن كانت اجلهات اخلارجية أمام عضد الدولة متمثلة يف ثالث: الروم، والعبيديو

 )اللاطميون( يف الشام ومرص والشامل اإلفريقي، والسامانيون يف بالد ما وراء النهر.

 : الرومأواًل

فيام  ص الروم فإنه مل حيدث أي احتكاك ب  عضد الدولة والبيزنطي ، إال موقلا واحدا، 

ع لتويل وذلك أن ورد الرومي وهو أحد القادة العسكري  الكبار يف الدولة البيزنطية كان يصار

اإلمرباطورية، ودخل  جل هذا يف حرب مع ابني اإلمرباطور، واستعان يف حربه هذه باملسلم ، 

وية مع أيب تغلب احلمدا  حتى لقد زوجه من ابنته، واستطاع بمساعدة أمراء قفكانت له عالقات 

يف النهاية ُمنِي  املسلم  يف الثغور ممن دخلوا عىل خط هذا الرصاع أن حيقق انتصارات كبرية، لكنه

 هبزيمة ساحقة فرَّ عىل إثرها إىل ديار بكر يف أرايض املسلم .

يف هذه ا ثناء كان عضد الدولة قد أهنى دولة احلمداني  يف املوصل، وكان أبو تغلب 

احلمدا  ينتظر انتصار ورد الرومي عىل أعدائه لكي يساعده فيام بعد السرتجاع ملكه من 

نقلب املوقف هرب أبو تغلب إىل الشام واخلليلة العبيدي )اللاطمي( وجلأ عضد الدولة، فلام ا

 ورد الرومي إىل عضد الدولة البوهيي.

ر عضد الدولة أن  أرسل ابنا اإلمرباطور إىل عضد الدولة يف شأن ورد الرومي، وَقدَّ

د جانب ا مريين أفضل وأكثر نلعا من ثمن احتضان ورد الرومي، فاعتقله وحبسه يف بغدا

 (.ها272)

وقد كان ب  عضد الدولة والروم سلارة ورسائل، منها الرسالة التي أرسلها ملك الروم 

( اإلمام الكبري الَعَلم احلجة ها271وفيها أسئلة عن اإلسالم، فأرسل إليهم عضد الدولة )

                                                 
 .1/124املقريزي: السلوك  (1)
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الروم فرأى الروم منه عزة املسلم فعظمه امللك، ودارت بينه وب  بطريرك  (1)أبا بكر الباقال 

املناظرة الشهرية التي كان الباقال  فيها مسددا موفقا بديع الرد واإلجابة، وهي التي رواها 

، ونقل املؤرخون أجزاء منها حسب (2)بتلصيلها النباهي يف كتابه تاريخ قضاة ا ندلس

 . (3)مناهجهم يف التلصيل أو اإلجياز

 ثانيا: العبيديون )الفاطميون(

يعي للبوهيي  كان من عوامل السعادة للعبيدي  يف مرص، ولقد ال ريب أن املذهب الش

كانت مبايعة العبيدي  حال مطروحا منذ بدأت سيطرة البوهيي  عىل العرا  يف عهد معز 

الدولة لوال أن الوضع مل يسمح كام ذكرنا سابقا، وفيام ب  عهد معز الدولة وعهد عضد 

ام وعىل احلجاز وصارت اخلطبة يف احلرم  الدولة كان العبيديون قد سيطروا عىل الش

للخليلة العبيدي مما َمثَّل زيادة كربى يف النلوذ العبيدي، إىل احلد الذي جعل بعض 

يقولون بأن الوجدان العام لألمة كان يشعر بأن اخلليلة ا وىل بالرشعية هو الذي  (4)املؤرخ 

النسبة للعبيدي  هي العرا ، وهو ا مر ُيدعى له عىل منابر احلرم ، فكانت اخلطوة التالية ب

 الذي سيظلون حياولونه طوال العهد البوهيي.

لكل ما سبق بدأت العالقة ب  العزيز باهلل العبيدي وب  عضد الدولة بالرسائل الودية 

( رُسِ  متثال أسد ها271، لكنها مل تستمر عىل هذا النحو، فذات يوم من )صلر (5)(ها261)

وعجب  مقدمة املركب اخلاص لعضد الدولة، وكان شيئا غريبا ومدهشا، من اللضة كان يف

الناس كيف كان هذا مع هيبة عضد الدولة امللرطة، وكونه شديد املعاقبة عىل أقل جناية، ثم 

عثر عىل أحد، لكن شاع ب  الناس أن ذلك تم قلبت ا رض يف البحث عن سارقه فلم يُ 

 .(6)عبيديبتدبري من العزيز باهلل اخلليلة ال

                                                 
 .7/421ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 وما بعدها. 27النباهي: تاريخ قضاة ا ندلس ص (2)

صدر عن ، و«املناظرة العجيبة»مجع املناظرة ورتبها ا ستاذ حممد عبد العزيز اخلضريي يف كتاب أسامه  (2)

 دار الوطن.

 .1/162املسعودي: مروج الذهب  (4)

 .7/212ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (5)

 .14/221ابن اجلوزي: املنتظم  (6)
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 ثالثا: السامانيون

 ا يام دول..

ويف هذه ا يام التي صعد فيها نجم عضد الدولة كان نجم الدولة السامانية يف أفول، 

وإذا عدنا بالذاكرة إىل الوراء قليال فسنجد أن الدولة السامانية يف أيام قوهتا كانت تسيطر عىل 

ن وطربستان وسجستان وكرمان، وكان بالد ما وراء النهر، وأمدت حكمها أيضا إىل خراسا

لكن بتدرج ا يام بدأ يف املرش  استقالل طربستان ثم  ،بداية ضعلها غري مؤثر يف أول ا مر

ظهور القادة الدياملة الطموح  مثل ليىل بن النعامن وأسلار بن شريويه ومرداويج بن زيار ثم 

وانتقلوا بالتدريج من التبعية  أخوه وشمكري بن زيار، فهؤالء قلبوا اخلريطة يف املرش ،

اللعلية للساماني  إىل التبعية االسمية إىل االستقالل العلني، وقد استعملت الدولة السامانية 

بعض الرجال ا عداء ضد بعض يف حماولة إعادة هيمنتها عىل هذه املناطق، لكن هذا مل يسلر 

ستان والري وجرجان عن نجاح ملموس.. واستقرت ا حوال عىل أن خرجت مناطق طرب

 وفارس من ب  أيدهيا ومل يبق من بالد ما قبل النهر إال خراسان التي ما تزال حتت سيطرهتم.

 



 البويهينيعصر سيطرة الباب الرابع:    

 

387 



 الضعفاءالعباســيون    

 

388 

ولقد بدأ البوهييون كأتباع ملرداويج بن زيار الديلمي، الذي كان يف ا صل جياهد       

مرداويج للتخلص واالستقالل من سلطان الساماني ، ثم تقلبت ا يام فذهبت دولة 

 قوة يوما بعد يوم. اوجاءت دولة البوهيي  الذين ازدادو

ح  جاء عرص عضد الدولة كان السامانيون ازدادوا ضعلا، ونجح عضد الدولة فيام 

، ثم عقدت معاهدة (1)(ها257حاوله من قبله أبوه ركن الدولة من االستيالء عىل كرمان )

( كام تزوج ا مري منصور ها261الدولة )صلح ب  ا مري منصور بن نوح الساما  وعضد 

 .(2)من ابنة عضد الدولة البوهيي

لكن العالقات ب  عضد الدولة والساماني  اهنارت بأثر مطاردة عضد الدولة  خيه 

فخر الدولة، وقد ذكرنا من قبل أن فخر الدولة ُهِزم فلجأ إىل قابوس بن وشمكري، وأن عضد 

أخاه مقابل ما شاء من أموال أو غريه لكنه امتنع، فحارهبام  الدولة حاول مع قابوس أن يسلمه

عضد الدولة بجيش أخيه مؤيد الدولة فهزمهام حتى جلآ إىل خراسان التي هي يف حكم 

 الساماني .

حينئذ قرر منصور بن نوح نرصهتام وإعادهتام إىل بالدمها، فأخرج جيشا هائال من عنده 

ده الوايل حسام الدولة تاش، فحارصوا جرجان حيث أضيف إىل اجليش اخلراسا  الذي يقو

يعتصم فيها مؤيد الدولة، وبعد حصار شهرين تندلع فيهام اشتباكات غري حاسمة، استطاع 

مؤيد الدولة التواصل مع أحد القادة يف جيش الساماني  لينهزم أمامه، ثم أخرج اجليش يف 

ذي اهنزم أمامه، ومع وقع امللاجأة هجوم ساحق غري متوقع ضغط به عىل فرقة هذا القائد ال

باهلجوم واهنزام هذه اللرقة من اجليش تلكك باقي اجليش واهنار رغم أنه ال يقارن عددا 

وعدة بجيش البوهيي ، وانترص مؤيد الدولة بالصرب والبسالة وحسن التخطيط، وقد كان 

داد لذلك لكن منصور بن نوح يريد أن يعاود الكرة بجيش أكرب من ا ول وبدأ يف اإلع

اضطراب ا حوال يف بالطه وقتل وزيره استدعى أن يرصف مهه عن هذا إىل غريه مما هو 

 .(3)أوىل، وترسخ هبذا موقف عضد الدولة أمام الساماني 
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هكذا كانت عالقة عضد الدولة مع اجلهات اخلارجية الرئيسية يف عرصه، فهي عالقة 

فإذا جاءت احلرب فقد تم له النرص كام يف حالة  -كام مع الروم والعبيدي –ا نداد سلام 

 الساماني .

ويسجل املؤرخون يف عهد عضد الدولة هدايا أرسلها صاحب اليمن إىل عضد الدولة 

، لكن ليس ثمة تلاصيل أخرى عن العالقة ب  عضد الدولة (1)(ها272)مجادى اآلخر 

 .وصاحب اليمن، أو عالقة بغريه ممن هو مستقل ببالده

 عضد الدولة نهاية

 إن الدنيا ال تكتمل لذهتا أبدا..

لقد بدأ املرض يغزو جسد عضد الدولة وهو حيقق أهم انتصاراته؛ فلقد أصابه الرصع 

وهو يف حربه مع أيب تغلب احلمدا  لكنه أخلى هذا اخلرب ونجح يف إبقائه رسا، ثم ملا كان يف 

، وكان إذا جاءته شدة (2)نسيانحرب أخيه فخر الدولة زاد عىل أمراضه الصداع وكثرة ال

(، وهو يف ها272شوال  2، ثم اشتد به الرصع حتى تويف )(3)املرض حجب نلسه عن الناس

نَى َعنِي َمالِيَهر  ﴿ :هناية ا ربعينات من عمره، وكان يدندن عند الوفاة بقوله تعاىل   َما َأغر

هذا قرب عضد الدولة، وتاج » قربه وكتب عىل ودفن يف مشهد عيل  ﴾َهَلَك َعنِي ُسلرَطانِيَهر 

وهي « مام املتقي لطمعه يف اخلالصإلاململكة، أيب شجاع بن ركن الدولة، أحب جماورة هذا ا

ِسَها ﴿ بقول اهلل تعاىل: (4)العبارة التي علق عليها ابن كثري اِدُل َعن نَّلر َم َتأريِت ُكلُّ َنلرٍس جُتَ  ﴾َيور

 .(5)ه الطاهرةواحلمد هلل وصلواته عىل حممد وعرتت

 وكان ح  شعر بالوفاة يقول أبياتا مؤثرة للقاسم بن عبيد اهلل كأنام يلخص هبا مسريته كلها:

 قتلاااات صااااناديد الرجااااال فلاااام أدع

 

 عاااادوا ومل أمهاااال عااااىل ظنااااه خلقااااا 

 وأخليااات در امللاااك مااان كاااان بااااذال 

 

 فرشااااادهتم غرباااااا ورشدهتااااام رشقاااااا 
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 فلااااام بلغاااات الاااانجم عاااازا ورفعااااة

 

 اخللاااق امجاااع يل رقاااا وصاااارت رقااااب 

 

 

 رماااا  الاااردى ساااهام فأمخاااد مجاااريت

 

 فهاااا أناااا ذا يف حلااااريت عااااطال ملقااااى 

 فأذهباااااات دنياااااااي ودينااااااي ساااااالا 

 

 (1)فمان ذا الاذي مناي بمرصاعه أشاقى؟ 

 
وسبحان اهلل العيل العظيم، فإن الذي نطق هبذا الشعر الذي يليض تواضعا واعرتافا 

 .(2)«ا رض أضيق عرصة من أن تسع ملك » بقدر نلسه هو ذاته الذي قال من قبل:

 وقفة مع عضد الدولة

عظيمة، فلو لطم إنسان إنسانا قابله أشد مقابلة، فانكف  انت هيمنتهقال ابن اجلوزي: ك

الناس عن التظامل، وكان غزير العقل شديد التيقظ، كثري اللضل، بعيد اهلمة حمبا لللضائل، 

نا منه أن ذلك سياسة، فيخرج بذلك اللعل عن مقتىض وكان يقتل وهيلك ظ... جمتنبا للرذائل

الرشيعة، حتى أن جارية شغلت قلبه بميله إليها عن تدبري اململكة، فأمر بتغريقها، وأخذ 

وكان حيب العلم والعلامء، ... غالم بطيخا من رجل غصبا فُضبه بسيف فقطعه نصل 

العلم وكان هو يتشاغل بالعلم، وجيري الرسوم لللقهاء وا دباء والقراء، فرغب الناس يف 

كله تصدقت بعرشين ألف درهم، وإذا  (3)إذا فرغنا من حل إقليدس»فوجد له يف تذكرة 

وكان حيب الشعر، فمدح ...  فرغنا من كتاب أيب عيل النحوي تصدقت بخمس  ألف درهم

 .(4)«كثريا وكان يؤثر جمالسة ا دباء عىل منادمة ا مراء

ذا رأي ثاقب وتدبري  ،حسن السياسة شديد اهليبة بعيد اهلمة» ووصله الصلدي بكونه

ممسكا يف  ،باذال يف أماكن العطاء حتى ال يوجد بعده ،صائب حمبا لللضائل تاركا للرذائل

أماكن احلزم حتى كأن ال جود عنده يستصغر ا مور الكبار ويستهون العظيم من 

 .(1)«طأةشديد الو جبارا، عسوفا،» ، وكان مع ذلك(5)«ا خطار
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  أود لو جاء املطر، فنزل املطر فأنشأ يقول: :وقد خرج مرة إىل بستان له فقال

 لاااااايس رشب الااااااراح إال يف املطاااااار

 

 وغنااااااء مااااان جاااااوار يف الساااااحر 

 غانيااااااااااات سااااااااااالبات للنهااااااااااى 

 

 ناااااااعامت يف تضاااااااعيف الاااااااوتر 

 راقصاااااااااات زاهااااااااارات نجااااااااال 

 

 رافااااااااالت يف أفااااااااان  احلاااااااارب 

 مطربااااااااااات غنجااااااااااات حلاااااااااان 

 

 م أماااااال اللكاااااررافضاااااات اهلااااا 

 ماااااااااااربزات الكااااااااااااس مااااااااااان 

 

 مطلعهااااااااا مسااااااااقيات اخلماااااااار 

 عضد الدولة وابن ركنها من فا  البرش 

 

 مااااالك غااااالب القاااادرمالااااك ا  

 سااااااااااااهل اهلل إليااااااااااااه نرصااااااااااااه 

 

 رض مااااا دام القمااااريف ملااااوك ا   

 وأراه اخلاااااااااااااااااااااااااااااااري يف أوالده 

 

 ولبااااااس امللاااااك فااااايهم باااااالغرر 

 فقال:« مالك ا مالك غالب القدر» صا قولهواستلز هذا الشعر اإلمام ابن كثري خصو 

قبحه اهلل وقبح شعره وقبح أوالده، فإنه قد اجرتأ يف أبياته هذه فلم يللح بعدها، فيقال: إنه »

بيات إنام أنشدت ب  يديه ح  أنشد قوله غالب القدر، أخذه اهلل فأهلكه، ويقال: إن هذه ا 

 .(2)«ثم هلك عقيبها

هو أهم البوهيي ، فمنذ البوهيي  ا وائل املؤسس  وحتى  واخلالصة أن عضد الدولة

 يبلغ أحد منهم ما بلغه عضد الدولة من سعة اململكة واالستيالء عىل امللوك مل» هنايتهم

وضم إىل ذلك املوصل وبالد اجلزيرة وغري ذلك، ... كلهم)ممالكهم( وممالكهم، فإنه مجع ب  

 .(3)«ودانت له البالد والعباد

 ب البويهيني بعد عضد الدولةاضطرا

مل يعلن خرب وفاة عضد الدولة حتى اجتمع القادة وا مراء البوهييون واتلقوا عىل أن 

يتوىل ا مر من بعده ابنه أبو كاليجار املرزبان، وهبذا راسلوا اخلليلة، فام إن انتهت مراسم 

 دار اخلالفة، يف يوم العزاء الذي حُضه اخلليلة بنلسه حتى بدأت مراسم تنصيب املرزبان يف
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  «.صمصام الدولة»باحافل مشهود، وتلقب 

كأن الرصاع ب  عضد الدولة وإخوته أبى إال أن يكرر نلسه ب  صمصام الدولة 

وإخوته، فام إن بدأ صمصام الدولة يف ممارسة مهامه حتى َوىلَّ أخويه أمحد وفريوزشاه عىل 

فيمنعاه من  -الوايل عىل كرمان - قا أخامها رشف الدولةفارس وأمرمها باإلرساع ليسب

التوسع، لكن رشف الدولة كان أرسع منهام، فام إن أتاه خرب وفاة عضد الدولة حتى انطلق 

 .(1)من كرمان إىل فارس وسيطر عليها وامتلك أمورها، فعاد ا ََخوان إىل ا هواز

ا ُأبعد إىل كرمان إال بوشاية من وكان رشف الدولة يرى نلسه ا حق بملك أبيه، وهو م

ر اخلادم   .(2)فابتعد هبذا عن مركز السلطان يف بغداد -أحد الرجال املقرب  من أبيه–ُشكر

وابتدأ رصاع جديد ب  صمصام الدولة وأخيه رشف الدولة الذي أعلن االستقالل يف 

يل إليه أخاه فارس، واستطاع با موال واصطناع الرجال أن يسيطر عىل البرصة وأن يستم

–أمحد ويوليه عليها، ومن ناحيته جهز صمصام الدولة جيشا حلرب أخيه، بقيادة ابن دبعش 
( وأسلرت عن هزيمة جيش ها272ونشبت احلرب )ربيع ا ول  -حاجب عضد الدولة

–صمصام الدولة وأرس قائده ابن دبعش، وهي اهلزيمة التي انتهزها أمحد بن عضد الدولة 
 .(3)يطر عىل ا هواز أيضاليس -وايل البرصة

عم –( جاءت أزمة أخرى، إذ تويف مؤيد الدولة ها272بعد مخسة أشهر )شعبان 

الذي كان حليف عضد الدولة ثم حليف ابنه صمصام الدولة، لكن وزيره  -صمصام الدولة

احلكيم الصاحب بن عباد أرسع إىل صمصام الدولة ليتشاور معه يف ا مر، وأشار عليه أن 

الذي كانت بينه –لك البالد التي يتوالها مؤيد الدولة إىل عمه اآلخر فخر الدولة يعهد بت

فهو كبري البيت البوهيي اآلن وهذه هي بالده قبل  -وب  عضد الدولة خصومات وحروب

أن ُ ررجه منها مؤيد الدولة، وهبذا استطاع الصاحب بن عباد أن يميت مشكلة يف مهدها وأن 

ة البحث عن واٍل ثقة وكفء وأن يوفر عىل فخر الدولة حربا يوفر عىل صمصام الدول
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الستعادة بالده، وَصَلت العالقات ب  صمصام الدولة وعمه فخر الدولة بعد أن أرسل إليه 

( وجعل الصاحب ها272بواليتها، فعاد فخر الدولة إىل بالده بغري جهد وال حرب )رمضان 

، وذهبت اخلَُلع ومرسوم الوالية موقعة من بن عباد وزيرا له نافذ الرأي ومسموع الكلمة

 اخلليلة للخر الدولة.

عىل أن هذا احلل احلكيم الذي هدأت له جبهة املرش  كانت له آثار غري متوقعة يف 

العرا ، إذ ما إن ظهر فخر الدولة يف الصورة حتى استقل ا خوان أمحد )يف ا هواز( 

 (.ها274 فخر الدولة )وفريوزشاه )يف البرصة( وأعلنوا الوالء لعمهام

ثم نزلت الصاعقة الثانية عىل رأس صمصام الدولة بلشل خطته يف السيطرة عىل عامن، 

فلقد كان استطاع استاملة أستاذ هرمز الوايل عليها من ِقَبل أخيه رشف الدولة، لكن ا خري 

العام  أرسل جيشا كبريا هزم أستاذ هرمز وأخذه أسريا، وأعاد ُعامن إىل سيطرته يف ذات

 ( ومل يكن قد استكمل فرحته بدخوهلا يف طاعته.ها274)

( وصلت املشكالت إىل قلب بغداد ذاهتا، وكاد أن حيدث انقالب ها275يف العام التايل )

عسكري عىل صمصام الدولة، ذلك أن القائد العسكري أسلار بن كرداويه تباعد ما بينه وب  

من اجلند إىل خلعه وتنصيب أخيه الصغري أيب نرص صمصام الدولة واستطاع استاملة عدد كبري 

)هباء الدولة فيام بعد( وعمره حينئذ يف حدود اخلامسة عرشة كنائب عن رشف الدولة يف بغداد، 

ويف ذلك الوقت كان صمصام الدولة مريضا فاستطاع أسلار أن يسري يف خطته أرسع، وفشلت 

، فلكر صمصام إال متادياهذا فام زاده عزمه، حماوالت صمصام الدولة يف استاملته أو إثنائه عن 

فمثل هذه املعارك التي ال يؤمن  ،الدولة يف االستعانة باخلليلة يف هذه ا زمة لكن اخلليلة رفض

فيها املنترص ستؤثر عىل حياته ومصريه، ثم لعب صمصام الدولة عىل اخلالفات ب  القادة 

درا الذي كان يميل لرشف الدولة أيضا لكن العسكري  فاستطاع استاملة القائد فوالذ زمان

منعه من اتباع أسلار أنه َأنِف أن يتبع من هو أقل منه يف الرتبة، فلام جاءه عرض صمصام الدولة 

استجاب له، وقاد احلرب ضد أسلار واستطاع هزيمته، وهرب أسلار إىل أمحد بن عضد الدولة 

لدولة يف فارس، وانتهت هذه ا زمة وقد يف ا هواز، بينام انسحب من كانوا معه إىل رشف ا

َقَتل صمصام الدولة وزيره ابن سعدان وكاد يقتل أخاه هباء الدولة إال أنه اكتلى بحبسه بعدما 

 اقتنع بأنه مل يكن له ذنب، واستقر ا مر يف بغداد لصمصام الدولة.
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اول أن يف هذه ا ثناء كان أخوه وخصمه رشف الدولة جيهز اجليوش  خذ العرا ، وح

ُيقنع أخاه أمحد بن عضد الدولة بإعالن الوالء له مقابل أن يبقى عىل واليته يف ا هواز كام 

هو، إال أن أمحد رفض أن يدخل يف طاعة رشف الدولة، بل وجتهز حلربه ومقاومته، إال أن 

ريون رشف الدولة كان أذكى وأكثر خربة فهو مل يتقدم إىل العرا  إال وقد استامل إليه قادة كث

من جند أمحد، فام هو إال قليل حتى انسحب رشف الدولة إىل بالده ثم انحاز إليه هؤالء 

اجلنود، فلم جيد أمحد بن عضد الدولة إال اهلرب واللجوء إىل عمه فخر الدولة يف الري، 

 .(1)فاتسع هبذا نلوذ رشف الدولة

عمه فخر الدولة  وراسل -يف الطريق إىل الري–وأما اهلارب أمحد فقد نزل بأصلهان 

باللجوء إليه والنزول يف ملكه وطلب النرصة منه عىل أخيه رشف الدولة، فوعده عمه خريا 

وأرسل إليه أمواال ولكنه مل يتحرك يف نرصته عىل رشف الدولة، وملا طال ا مر دون أن جيد 

يه نرصة من عمه تعيده إىل امللك غدر هو، فحاول االستيالء عىل أصلهان حتت والية أخ

وخصمه رشف الدولة، لكنه فشل فشال ذريعا إذ أوقع به جنود عمه فخر الدولة وأخذوه 

أسريا وأرسلوه إىل الري فحبسه عمه فظل حمبوسا حتى أرسل إليه عمه من يقتله وهو يف 

 مرض موته.

 وهكذا تلعل شهوة احلكم، نقلته من أمري إىل الجئ، ثم من الجئ إىل أسري وقتيل!

الذي اتسع ملكه ونلوذه فقد امتلك ا هواز، ثم أرسل جيشا امتلك  وأما رشف الدولة

به البرصة وقبض عىل أخيه أيب طاهر فريوزشاه، وكانت أيامه يف إقبال حتى مل جيد صمصام 

املحبوس –الدولة إال مراسلته يف طلب الصلح، فاشرتط رشف الدولة أن ُيلرج عن أيب نرص 

يه، وأن ُ طب له بالعرا  بحيث يكون صمصام ويرسله إل -يف فشل االنقالب العسكري

الدولة تابعا له ونائبه عليها، وقد وافق صمصام الدولة، ومتت اإلجراءات الرسمية بتنصيبه 

ووصلته املراسيم واخلَُلع من ِقبَل اخلليلة الطائع هلل.. ولكن، وقبل أن يتم االتلا  عىل الصلح 

البالد قد راسلوه وبايعوه، وكان طائلة من  وُيقسم رشف الدولة كان القواد وا جناد يف

 ا عيان وا رشاف قد وصلوا إليه حيرضونه عىل أخذ بغداد، ويف القلب منهم الرشيف 

الذي كان صمصام الدولة قد صادر أمالكه اهلائلة التي يبلغ خراجها سنويا -حممد بن عمر 
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نه من حكم العرا  الزاخر فيام كان عدد من رجاله حيذرو -(1)مليون  ونصف املليون درهم

أقبل عىل العرا  مل يكن له بال رخّى وال » باملشكالت ويذكرونه أن أباه عضد الدولة منذ

، ولعله كان يلضل الرتيث قبل إمتام خطوته ا خرية نحو بغداد، ريثام يتم له (2)«عيش هنّى 

 .(3)كسب مزيد من العامل والرجال لضامن نجاح العملية

ىل أن عزم رشف الدولة عىل رفض الصلح وعىل أخذ بغداد لنلسه، ومل ا حوال إ تثم آل

 يكن هذا عسريا يف ظل ميزان القوى الذي ترجح فيه كلة رشف الدولة.

انطلق رشف الدولة من ا هواز، فاستوىل عىل واسط، ومل يعد أمامه إال بغداد، وهنا 

كي يتوسط  -فراج عنهالذي اشرتط رشف الدولة اإل–أطلق صمصام الدولة أخاه أبا نرص 

لديه بالعودة عن بغداد إال أن رشف الدولة رفض، وبدأ جنود صمصام الدولة يف التشغيب 

 عليه، فاضطرب أمره.

مل جيد صمصام الدولة إال أن يستسلم  خيه ويدخل يف طاعته، فعرض هذا عىل رجاله 

 عكربا وهناك الذين وضعوا أمامه أكثر من حل؛ أوهلا: أن ينسحب من بغداد شامال إىل

سيظهر من ينحاز إليه ممن سينحاز إىل أخيه من ا مراء وا جناد، فإن كان عددهم كبريا كان 

هلم أن يقاوموا رشف الدولة، وإن مل يكن كذلك واصلوا انسحاهبم إىل الشامل ناحية املوصل 

رميس  وأن وما إليها من البالد التابعة هلم فيتقوى أمرهم. والثا : أن ينسحب رشقا إىل ق

يتحالف مع عمه فخر الدولة فيهامجون أمالك رشف الدولة يف فارس فال يتمكن عندها من 

البقاء يف العرا  آمنا فيضطر إىل الصلح، وكانت هذه احللول تستند إىل أن جيش رشف الدولة 

ن نلسه لن يظل متامسكا للرتة طويلة إذ ال بد سيحدث اشتباك ما ب  الديلم وا تراك، غري أ

 صمصام الدولة أعرض عن هذه احللول وفضل املسري إىل أخيه رشف الدولة بنلسه!

استقبله رشف الدولة استقباال حسنا، وجرى بينهام ما ريض به صمصام الدولة، لكن ما 

إن خرج هذا ا خري من عند أخيه حتى ُقبِض عليه وُحبِس، وأرسل رشف الدولة إىل بغداد 

( ها276زائن، ثم سار هو بجيشه إىل بغداد فوصلها )رمضان جيشا حيلظ دار اململكة واخل
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 ليكتب هبذا هناية عهد صمصام الدولة وبداية عهد رشف الدولة.

وقبل أن نطوي صلحة صمصام الدولة نذكر إنجازين مهم  له حلظ هبام وحدة العرا  

 أمام القرامطة يف اجلنوب وا كراد يف الشامل.

 : القرامطةأواًل

ضد الدولة حتى طمع القرامطة يف االستيالء عىل بغداد نلسها، فخرج ما إن تويف ع

(، لكن صمصام الدولة استطاع ها272جيش منهم إىل بغداد حتى صاروا قريبا منها )

 .(1)ملاوضتهم وردهم عن بغداد مقابل مبلغ كبري من املال فرجعوا

، وكان له نلوذ وسلطة وكان للقرامطة نائب يف بغداد من أثر اتلا  بينهم وب  البوهيي 

وحكم كأنام هو يف مقام الوزير، ومن كان مثل هذا اصطدم ال شك بالسلطان نلسه، فقبض 

عليه صمصام الدولة وحبسه دون أن يتوقع آثارا كبرية ملثل هذا القرار، إال أنه مل يكد يصل 

امطة مها ( بزعامة اثن  من جملس السادة للقرها275اخلرب إىل القرامطة حتى حترك جيش )

هبذا عىل خط الرصاع السيايس الرئييس ب   اإسحا  وجعلر وبايعا لرشف الدولة فدخلو

ا خوين، وأخذا يف مجع ا موال وجباية أهل الكوفة. وكان هذا مما أزعج صمصام الدولة 

كثريا فإهنام من أويل البأس والشدة، وكانا من املهابة بحيث إن عضد الدولة نلسه وقبله 

انا يصانعاهنام ويقطعاهنام ا رايض جتنبا هلام، ثم تطور ا مر فأرسلوا جيشا بقيادة بختيار ك

فلم يعد أمام صمصام الدولة . (2)إىل اجلامع  -وهو من كبار القرامطة - نذراحلسن بن امل

إال احلرب فأخرج جيشه واستنلر معهم العرب، فعربوا اللرات وقاتلوا احلسن وهزموه 

يها هو أسريا، فأرسل القرامطة جيشا آخر أكثر عددا فاشتعلت املعركة هزيمة منكرة وقع ف

بينهام وأسلرت عن نرص كبري جليوش صمصام الدولة حتى لقد ُقتِل قادة جيش القرامطة أو 

ُأرِسوا، ثم انطلقت اجليوش إىل الكوفة لكن القرامطة هناك كانوا قد هربوا منها فلم 

 .(3)ى ما نزل هبميلحقوهم، وكانت هذه اهلزيمة من أقو
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 ثانيا: األكراد

كان قد هرب من عضد الدولة، « باذ الكردي» ظهر مترد كردي آخر تزعمه رجل يسمى

( حيث سيطر عىل أجزاء من ديار بكر ثم استوىل عىل ميافارق  ثم ها272ثم عاد إىل املشهد )

تابعة لبلدة نصيب ، فأرسل صمصام الدولة جيشا تلقى هزيمة قوية عند منطقة باجاليا ال

كوايش، وُقتِل منهم كثري وُأرِس كثري ثم َقَتل باذ ا رسى، وانسحب قائد اجليش إىل املوصل 

فثار عليه أهل املوصل الذين يعانون من حكم البوهيي  فهرب منهم، فخرس البوهييون 

 .(1)املوصل ثم كسبها باذ الرتكي، فكانت احلرب نرصا كامال لباذ وهزيمة كاملة للبوهيي 

أكرب القادة –وعندئذ جهز صمصام الدولة جيشا كثيلا عهد بقيادته لزيار بن شهراكويه 

فانطلق اجليش إىل املوصل وهو عىل أتم االستعداد،  -العسكري  لدى صمصام الدولة

( وأسلرت عن نرص كبري للبوهيي ، وقد وقع يف ها274فوقعت احلرب بينهم وب  باذ )صلر 

أهله، وعادت املوصل إىل حكم البوهيي ، ثم أرسل زيار فرقا تطارده ا رس وجوه قادة باذ و

ن بسعد الدولة احلمدا  الذي فشل يف مواجهة باذ ويف ميافارق  ونصيب  واستعان البوهيي

عسكريا فأرسل من يغتاله، لكن العملية فشلت وأصيب باذ ومل يمت، عىل أنه بعد هذه 

ل زيار بن شهراكويه وسعد الدولة احلمدا ، فاتلقوا اإلصابة البالغة ختىل عن احلرب وراس

عىل أن يكون باذ حاكام لديار بكر، وأن تكون املوصل لسعد الدولة احلمدا ، ورجع زيار بن 

 .(2)شهراكويه إىل بغداد وقد استقر ا مر يف هذه ا نحاء

ه وب  وهبذا انتهت صلحة صمصام الدولة، وطويت، ومل يكن ثمة جديد يف العالقة بين

(، ها272اخلليلة؛ فاخلليلة حارض يف مواطن العزاء بنلسه كام يف عزاء مؤيد الدولة )شعبان 

وهو حارض أيضا إذا شاء صمصام الدولة دعام معنويا أمام خصومه كام يف حللة أقيمت 

( وهو عام اخلصومات واحلروب حيث جدد اخلليلة تكريم صمصام الدولة فأنعم ها275)

 سورة وا طوا ، وأركبه عىل حصان ذي رسج من الذهب وأمامه حصان عليه باخلُلع وا

 .(3)مثل ذلك أيضا
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كانت املشكالت يف انتظار رشف الدولة قبل دخوله بغداد، لقد وقعت اللتنة ب  قسمي 

 اجليش من ا تراك والديلم، وعىل رغم أن الديلم كانوا مخسة عرش أللا فيام كان ا تراك ثالثة

آالف فقط إال أن ا تراك كانوا ا عىل يدا يف هذه اللتنة التي بدأت بنزاع ب  تركي وديلمي 

عىل دار واصطبل ثم انحاز كل قوم إىل صاحبهم. وكانت خطورة مثل هذه اللتنة أن ا تراك 

قد يلكرون يف إخراج صمصام الدولة من حبسه ليبايعوه، فلهذا كان أهم ما فكر فيه رشف 

شديد احلراسة عىل حمبس صمصام الدولة وأمر احلرس إذا شعروا باقرتاب ا تراك الدولة ت

أن يقتلوه، ثم سعى جهده يف اإلصالح ب  الطائلت  حتى حتقق هذا بعد أيام عصيبة كادت 

 تعصف بكل ما تم من جمهود.

ثم دخل رشف الدولة بغداد، وكالعادة استقبله اخلليلة وهنأه بالسالمة والنرص، 

ادة أيضا أبدى رشف الدولة تعظيم مقام اخلالفة وقبَّل ا رض ب  يديه، وكانت أول وكالع

 قراراته بعد دخول بغداد:

إرسال صمصام الدولة إىل قلعة يف فارس ليعتقل هناك لينتهي خطره وخطر رجاله  -1

 أو املناوئ  الذين قد يلكرون يف إخراجه وتزعم حركة مترد بقيادته أو إلعادته.

 د ا موال وا مالك امُلصادرة ليكسب هبذا أعيان الناس وكرباءهم.أعا -2

سعى يف تسك  اللتنة فلم يقبل الشكاوى الكيدية أو السعايات ب  املتخالل   -2

 .(1)فهدأت ا حوال وأمن الناس عىل أنلسهم فأمن هو من شغبهم ومتردهم

ضور القضاة وا عيان ( بحها277وتم جملس البيعة ب  اخلليلة ورشف الدولة )صلر 

( وكان كالعادة ها277وكبار رجال الدولة، ثم أقيم االحتلال الرسمي لتنصيبه )ربيع ا ول 

احتلاال فخام فاخرا ُزِينت فيه بغداد، ال سيام الطريق ب  دار اململكة )البوهيية( ودار اخلالفة، 

 .(2)ىل ذلكوأنعم اخلليلة عىل رشف الدولة باخلَُلع واحللية املذهبة وما إ

وبعدما استقر له ملك العرا  بال منافسة بدأ يف النظر إىل ما يتبعه من أمراء خارج 
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العرا ، فكان أول ما يللت النظر ويثري اهلم هو بدر بن حسنويه زعيم فرع الربزيكان من 

دولة ا كراد اهلكارية يف الشامل، وقد ذكرنا كيف أن بدرا توىل احلكم واستقر له ا مر 

ونة عضد الدولة من قبل، إال أنه مل يكن مؤيدا لرشف الدولة ومل يبذل له الطاعة، فجهز بمعا

رشف الدولة جيشا يقوده كبري القادة قراتك  اجلهشياري، وكان هذا ا خري قد بلغ من  

السلطان والنلوذ ما أثار ضيق رشف الدولة نلسه ومل يكن يستطيع عزله ملكانته ب  اجلنود 

فإن رشف  -بدر أو قراتك –ين له، فأراد أن يُضب أحدمها باآلخر فأهيام اهنزم ووالء الكثري

 الدولة قد ارتاح منه.

خرج جيش قراتك  إىل بدر بن حسنويه، واشتبك اجليشان فانسحب بدر انسحابا حربيا 

ظنه قراتك  هزيمة، فلم يلبث أن عاد بدر هبجوم كاسح مز  فيه اجليش البوهيي متاما ونجا 

ك  نلسه بصعوبة بالغة، وكانت هذه اهلزيمة مما يرس لرشف الدولة حبسه ثم قتله فيام قرات

 بعد.

إال أن هذه اإلفادة التي أفادها رشف الدولة كانت ذات وجه آخر من املصيبة، فلقد 

استوىل بدر بن حسنويه عىل املزيد من البالد املتامخة له فقويت شوكته وعظم أمره واستحكم 

 وب  رشف الدولة.اخلالف بينه 

إال أن ما مل يتوقعه أحد عىل اإلطال  قد حدث، فا مري املنترص رشف الدولة ذو الثامنية 

والعرشين عاما فقط قد نزل به مرض املوت، وأشار عليه ا طباء بأن يسكن قرص معز الدولة 

م حيث اجلو أنقى وأطيب فلم يغن ذلك عنه شيئا، ومل ينشغل يف ذلك الوقت إال بصمصا

فأرسل أوال من يسمل عينيه كي ال يكون له مطمع يف  -ا مري املعتقل يف فارس–الدولة 

اإلمارة وال لغريه، ثم أرسل ثانيا ابنه أبا عيل ومعه أكثر ا موال واجلواهر والسالح ليحلظ 

ا وضاع يف فارس، وأناب عنه يف العرا  أخاه هباء الدولة.. وح  أقبل أول مجادى اآلخرة 

 ف الدولة قد مات!كان رش

ومما يثري اخلواطر والتأمالت أن أبناء عضد الدولة الذين تصارعوا عىل احلكم مل يذ  

واحد منهم لذته حتى انقلب ا مر عليه، وكان مصري كل منهم عظة وعربة.. فصمصام 

وقضاها يف حروب مع إخوته ومع القرامطة ومع –الدولة مل يكمل السنوات ا ربع يف احلكم 

ثم انتهى به احلال معتقال يف فارس ثم فقد عينيه، وأخوه أمحد مل يكد يستقل  -رادا ك
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با هواز حتى غلبه عليها أخوه رشف الدولة فالتجأ إىل عمه فخر الدولة ثم لعبت شهوة 

السلطان برأسه فأراد االستقالل بأصلهان فانتهى أسريا ثم قتيال، وا خ الثالث أبو طاهر 

صمصام الدولة يف احلبس واالعتقال، وا خ الذي انترص وكان ا قوى فريوزشاه كان رفيق 

 مل يلبث عام  إال ونزل به املوت وهو يف ريعان شبابه!

فأي أولئك كان يتوقع مثل هذا املصري؟! وأي أولئك يتمنى اآلن يف قربه أن مل يقاتل عىل 

 السلطان ومل حيرص عليه ومل يكن يتحمل أمانته يوما واحدا؟!

الذين تقاتلوا عىل السلطان، ثم أفىض السلطان إىل أخيهم الصغري هباء الدولة ذهب 

 الذي مل يقاتل عليه من قبل! وإن يف ذلك لعربة!

وصل خرب وفاة رشف الدولة قبل أن يصل امُلَكلَّف بسمل عيني صمصام الدولة، لكن 

ئال يكون له رأي رجال رشف الدولة استقر عىل تنليذ أمره وسمل عينيه لذات السبب، ل

 مطمع يف امللك فيكونون من ضحاياه فيام بعد، فتم ذلك.

وأما أبو عيل بن رشف الدولة فقد وصله اخلرب وهو يف البرصة، فسارع إىل فارس 

وبالتحديد إىل شرياز، وهناك واجهته مشكلتان: ذلك أن أصحاب القلعة التي اعتقل فيها 

يه كثري من اجلنود الديلم، ثم وقعت فتنة صمصام الدولة أفرجوا عنه بعد سمله فانحاز إل

جديدة ب  الرتك والديلم يف جيش أيب عيل فانحاز هو إىل ا تراك وانترص هبم عىل الديلم، ثم 

انترص هبم مرة أخرى عىل صمصام الدولة ومن معه من الديلم يف شرياز، فهذه هي املشكلة 

  ان فيها هنايته التي مل يتوقعها!ا وىل التي استطاع التغلب عليها، وأما الثانية.. فك

توىل هباء الدولة حكم العرا ، وجلس يتلقى العزاء يف دار اململكة )مقر احلكم 

ثياب أعالها الثوب  ةسبع -البوهيي(، وجاء اخلليلة يبذل العزاء وُيلربسه ُخلع السلطنة 

مع مظاهر الترشيف يف  - اليدينا سود شعار الدولة العباسية، وطو  يف العنق، وسواران يف

موكب فخم، وأظهر هباء الدولة ما هو معتاد من تعظيم اخلليلة، وبدأت يف العرا  أيام هباء 

 الدولة!

 وكالعادة، بدأ العهد اجلديد باملشكالت، وانلجرت يف وجه هباء الدولة ثالث جبهات:
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 أوال: حرب األتراك والديلم

شبه املرتزقة، يشغبون إن نقصت أمواهلم أو إن تطلعوا منذ زمن واجلنود حتولوا إىل ما ي

إىل أموال، وينحازون ملن يستطيع أن يدفع هلم أكثر، ولذا فإن أقوى أوقات اضطراهبم ح  

تنتقل السلطة إىل خليلة أو سلطان جديد، فهي حلظات اضطراب القوة وظهور املتنافس  

العادة التي استقرت منذ نحو القرن  أن  ثم هي ،وحماولة كل منهم رشاء اجلنود بالدفع أكثر

يعطي اخلليلة أو السلطان اجلديد أمواال للجند بمناسبة اعتالئه العرش، ثم ومنذ دخول 

البوهيي  أضيف إىل مشكالت اجلند ذلك االنقسام ب  عرقي الرتك والديلم، وما بينهام من 

من ُفَرٍص للمتنافس  للدخول  مناوشات تتجدد عند أقل ا سباب، وما يوفره انقسامهام هذا

 عىل اخلط بينهام وكسب إحدى القوت  إليه.

تمع فيها ا سباب لقيام جتوكانت حلظة تويل هباء الدولة واحدة من تلك اللحظات التي 

اللتنة ب  الرتك والديلم، وقد كان، واقتتل القوم يف بغداد قتاال شديدا دام خلمسة أيام مل 

و التوسط فيه وال حتى هباء الدولة نلسه الذي فشلت مساعيه يف يستطع فيها أحد وقله أ

الصلح حتى لقد ُقتِل له أكثر من وسيط! ثم استمر القتال سبعة أيام أخرى حتى استطاع هباء 

الدولة إيقافه والتدخل بينهم بالصلح، وكان ا تراك هم ا عىل يدا، فكان من مصلحة هباء 

فقويت شوكة ا تراك يف بغداد، وخرج كثري من الدياملة  الدولة أن ينحاز إليهم، وقد كان!

 منها كام ُقبِض عىل بعضهم.. وكان النحيازه إىل ا تراك هدف آخر أيضا!

 ثانيا: أبو علي بن شرف الدولة

ذكرنا أن أبا عيل دخل يف اشتباك مع صمصام الدولة يف فارس بعدما مات أبوه، وأنه 

هزيمة الدياملة الذين كانوا جيشا لصمصام الدولة يف أكثر استطاع بمن معه من اجلند ا تراك 

 من موضع، وكان مقامهم يف شرياز.

فلئن كلاه هذا فهو مستقل بحكم فارس عن عمه هباء الدولة وهذا ما ال يرضاه ا خري، 

ولئن مل يكله هذا فال ريب أن حمطته القادمة بعد أن تستقر له فارس هي املطالبة بحكم العرا  

ان يتواله أبوه، وهو ما فطن له هباء الدولة مبكرا، فام كاد يتخلص من فتنة ا تراك الذي ك

والديلم يف بغداد حتى اجته ببرصه  يب عيل بن رشف الدولة، فأرسل إليه رسوال يف شرياز 

بكالم حسن طيب يوثق ما بينهام من عالقات ويدعوه إىل العرا ، ثم كانت له مراسالت 
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فأشاروا عىل أيب  ،اك الذين هم جيشه وقوته يعدهم ويمنيهم ويغرهيمرسية أخرى مع ا تر

نوا له ا مر حتى وقع هذا ا خري يف اخلديعة، فذهب إىل  عيل بالذهاب إىل العرا  وَحسَّ

( فاستقبله ها222مجادى اآلخرة  15العرا  فعال، والتقى بعمه هباء الدولة يف واسط )

 .(1)يشه للسيطرة عىل فارسوأكرمه ثم قبض عليه وقتله، ثم جهز ج

ترى لو كان يدري أبو عيل أن هذا مصريه.. هل كان حيرص عىل اإلمارة وجيتهد يف قتال 

عمه صمصام الدولة؟! بل لو كان يدري أبوه رشف الدولة أن حصاد معاركه الطويلة لن 

ان متع هبا وفو  ذلك سيورط فيها ابنه الذي سُيقتل بعده بأيام.. ترى كيف كتجينيها وي

 سيلعل؟!

وعىل رغم دروس التاريخ الكثرية والغزيرة.. تظل شهوة النلوذ واحلكم يف النلس أقوى 

 وأكثر فعالية! وعىل رغم أن اآلخرة تكون أقرب كثريا مما نتصور إال أن طول ا مل ُينريس!

 ثالثا: عمه فخر الدولة 

هو الذي استوىل عىل  للخر الدولة ثأر قديم مع أخيه عضد الدولة وأبنائه، فعضد الدولة

بالده وطارده يف طربستان حتى انتهى به احلال الجئا عند الساماني  يف خراسان، وابنه أمحد 

هو الذي حاول االستيالء عىل أصلهان بعد أن قدم إليه الجئا طريدا مهزوما من أخيه رشف 

قد انتهى  -ةوهو صمصام الدول–الدولة، واالبن الوحيد الذي كان حليله وأعاده إىل ملكه 

 به احلال مهزوما ومعتقال ومسموال!

وها قد مات أو ُحبِس أو ُقتِل أبناء عضد الدولة ومل يعد حيكم العرا  إال أصغرهم هباء 

الدولة، فكان طبيعيا أن تتجدد ا طامع يف ملك العرا ، ال سيام يف وجود وزيره الصاحب بن 

د حاكمها، فام هي إال حماوالت بسيطة من عباد الذي حيب العرا  حبا مجا ويعلم عظمتها وجم

حتى وجدت هوى لدى  -الذي أدرك هو اآلخر فناء ا قوياء يف العرا –الصاحب بن عباد 

 فخر الدولة!

بقيادة وزيره الصاحب بن  ا؛ جيش   عزم فخر الدولة عىل غزو العرا  وجهز لذلك جيش

ريق خوزستان، ثم سعى البعض بقيادته يغزو من ط اعباد يسلك طريق العرا  مبارشة وجيش  
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لدى فخر الدولة بأن وزيره الصاحب بن عباد قد  ونه إذا استامله أوالد عضد الدولة يف 

بغداد، فألغى فخر الدولة خطة اجليش الثا  واستدعى إليه وزيره، واستبد با مر ومل يعد 

 يشاوره ويعمل برأيه.
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يف التاريخ اإلسالمي، وكان هو عىل احلقيقة  والصاحب بن عباد من مشاهري الوزراء

صاحب املجد ومدبر الدولة التي يتزعمها فخر الدولة، وله يف كتب الرتاجم والطبقات ذكر 

ومدائح كثرية فقد كان من أهل العلم با دب واللغة، وله مكتبة هائلة، وجيالس العلامء 

 .(1)وا دباء

فخر الدولة إىل سكوته عن النصيحة ولقد أدت العالقات التي توترت بينه وب  

والتدبري خشية االهتام، وقد استبد فخر الدولة بنلسه وعمل برأيه، فبدا سوء رأيه وسوء 

سريته ح  استوىل عىل ا هواز، فأساء إىل ا جناد يف ا هواز وشمل هذا أيضا جيشه هو، 

اصلت ا مور فخيش اجلميع أن يكون أشد وأسوأ إذا حتقق هدفه وامتلك العرا ، وو

اهنيارها حتى اضطر الصاحب بن عباد إىل النصيحة ببذل ا موال واسرتضاء اجلند فرفضها 

فخر الدولة وأرص عىل رأيه، فتخاذلت عنه ا جناد واجليوش، ثم اتلق ذلك مع فيضان نزل 

ز يف هنر دجلة عند ا هواز، فاهنار ختطيطه ومل جيد رجاال يعاونونه، فعاد منسحبا عن ا هوا

إىل مستقر ملكه يف الري، وخاب مسعاه، واحتلظ هباء الدولة با هواز بال جهد وال 

 .(2)حرب

( خروجه من ها222وكان طبيعيا أن يكمل مسريته بالسيطرة عىل فارس، وشهد عام )

فاستوىل  -مركز حكم أيب عيل بن رشف الدولة–بغداد هلذه املهمة، فسار أوال إىل أرجان 

ا موال مليون دينار وثامنية مالي  درهم، كام وجد من الثياب واجلوهر  عليها فوجد فيها من

كنوزا كثرية، وقد سال لعاب ا جناد هلذه الكنوز فظلوا يشغبون ويطالبون با موال 

ونصيبهم منها ومل يسكتوا حتى أعطيت هلم كل تلك ا موال عىل دفعات، ومل يبق يف يد هباء 

 الدولة إال القليل.

فس ا ول يف فارس هو صمصام الدولة، ومعه اجلنود الدياملة، وكان مركز كان املنا

نلوذه يف شرياز، ولديه قوة عسكرية كبرية يف النوبندجان، فأرسل هباء الدولة جيشا بقيادة أيب 

العالء بن اللضل إليها، فواجهه جيش من لدى صمصام الدولة بقيادة فوالذ زماندار، 
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 العالء فأوقع به هزيمة قوية عاد هبا خائبا إىل أرجان. وحينئذ فاستطاع هذا ا خري خداع أيب

حترك صمصام الدولة من شرياز ليلحق بقائده فوالذ زماندار، وبدأت منذ تلك اللحظة 

 مساعي الصلح ب  ا خوين، وتم االتلا  عىل أن تكون فارس وأرجان لصمصام الدولة فيام

منهام إقطاع يف مناطق حكم اآلخر، ورجع هباء تكون خوزستان والعرا  لبهاء الدولة ولكل 

 الدولة إىل ا هواز وهو حيمل فشله يف هذه احلملة التي خرس فيها فارس!

عىل أن خسارة فارس مل تكن وحدها التي نزلت ببهاء الدولة، ذلك أن انشغاله ببالد 

 فارس أدى إىل خسارته املوصل بل ولقد اضطربت ا مور يف بغداد ذاهتا.

ارة املوصل فبدأت قصتها من بعد موت رشف الدولة، إذ انطلق ا مريان أما خس

 -أبو عبد اهلل احلس  وأبو طاهر إبراهيم ابنا نارص الدولة احلمدا -ا خريان من بني محدان 

بعدما مات رشف الدولة إىل املوصل يؤملون استعادة وجتديد ملك آبائهم احلمداني ، ومل 

 هدفهام هذا فأذن هلام باخلروج من بغداد، وح  أشار عليه أهل يكن هباء الدولة يلطن إىل

الرأي بخطورة هذا أرسل مرسعا إىل نائبه عىل املوصل خواشاذه أن يمنعهام منها، فراسلهام 

خواشاذه فخدعاه ثم نزال باملوصل وساعدمها املواصلة الذين ثاروا عىل الدياملة وا تراك 

ن خواشاذه ورجال البوهيي  لوال أن منعهم احلمدانيون من ودعموا احلمداني  وكادوا يقتلو

هذا، واستنشقت املوصل مرة أخرى حكم العرب بعد حكم العجم، وصار كل كاره حلكم 

 .(1)العجم يلجأ إىل املوصل فيكون قوة جديدة لبني محدان

قب عىل أن اضطراب املوصل وعودة احلمداني  أثارت من جديد أطامع الزعيم الطامح املرت

باذ الكردي الذي ما زال ينتظر فرصة ليحكم هبا املوصل بعد هزيمته ا خرية أمام صمصام الدولة 

( بعد ها277(، وقد حاول مرة أخرى يف عهد رشف الدولة )ها274قبل ثالث سنوات )صلر 

وفاة سعد احلاجب نائب املوصل إال أن رشف الدولة أرسل قائده خواشاذه فنلذ خطة حكيمة 

 ؛آمال باذ الكردي؛ تلك هي منحه البالد التي ب  املوصل وب  باذ إىل بني عقيل كإقطاعقطع هبا 

فتولوا هم الدفاع عنها فأنزلوا بباذ هزيمة كبرية ُقتِل فيها أخوه ونجحوا يف منع باذ من أخذ املوصل 

 حتى مات رشف الدولة وقدم ا مريان احلمدانيان وأخذا املوصل.
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د باذ الكردي من جديد طامعا يف املوصل بعد ثالث سنوات وأمام هذه التطورات عا

(، وسار بجيوشه حتى نزل قريبا من املوصل، فتحالف ابنا نارص الدولة مع أيب ها222)

ا  الذواد حممد بن املسيب أمري بني عقيل فاشرتط عليهام أخذ جزيرة بن عمر ونصيب  وبلد 

 ي ُقتِل فيها لتنتهي هبذا فصول حروبه وأطامعه.فوافقا، وأنزلوا مجيعا بباذ هزيمته ا خرية الت

لكن وإن انتهت أطامع باذ فإن أطامع غريه استكملت فصوهلا، فلقد استطاع ابن أخت 

وهي قد كانت هلم قديام –باذ أن حيكم ما كان خلاله، وح  طمع احلمدانيون يف هذه ا نحاء 

دولة بني » بدأ فيها دولة عرفت باسماستطاع هو أن هيزمهم وأن ي -أيام قوة الدولة احلمدانية

. وعىل اجلانب اآلخر أطمعت هزيمة احلمداني  حليلهم أبا الذواد أن يملك «.مروان

املوصل، ومل يكن هذا صعبا عليه فقتل آخر ا مراء احلمداني  أبا طاهر إبراهيم بن نارص 

 الدولة ليبدأ حكم آل املسيب يف املوصل.

أن يلتح عىل نلسه جبهة هباء الدولة فراسله أن يبعث إليه بنائب عىل أن أبا الذواد مل يشأ 

فهو جمرد صورة شكلية  ،عنه حلكم املوصل، إال أن هذا النائب كان بال قيمة وال وزن

 للبوهيي  فيام كان أبو الذواد هو احلاكم اللعيل املطلق صاحب ا مر والنهي يف املوصل.

 ي ..فتلك هي قصة خروج املوصل من حكم البوهي

وأما اضطرابات بغداد فاشتعلت منذ ترك هباء الدولة العرا  ليحاول االستيالء عىل 

فارس، فشهدت بغداد انلالتا أمنيا واسعا، وانترش فيها اللصوص وقطاع الطر ، ووقعت 

اللتن الطائلية ب  السنة والشيعة، فأحرقت املساكن واملحال وهنبت ا موال، وانتهى الوجود 

لطة فصار لكل قوم أو لكل منطقة زعيم، وظلت هذه االضطرابات طوال الشهور اللعيل للس

 .(1)التي كان هباء الدولة فيها غائبا عن بغداد

وهبذا يكون هباء الدولة قد فشل يف كل مهامته تقريبا، فهزم وخرس فارس، ثم خرجت 

ح فيه هو املوصل من حكمه، ثم اضطربت بغداد يف غيابه، ويكون اليشء الوحيد الذي نج

 غدره بابن أخيه أيب عيل رشف الدولة!

                                                 
 .11/252، وابن كثري: البداية والنهاية 7/447ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)



 البويهينيعصر سيطرة الباب الرابع:    

 

407 

وأماا نجاحاه الثااا  فكاان يف أماار ال يقال ساوءا عاان نجاحاه ا ول.. وذلااك هاو: عاازل 

 اخلليلة!

 نهاية الطائع

كان طبيعيا يف ظل اهلزائم املتوالية واالضطرابات العامة أن تقل ا موال بيد هباء الدولة، 

الشغب واملطالبات، وفشل هباء الدولة يف إجياد مصدر  وإذا قلَّت ا موال بدأ اجلنود يف

لألموال حتى اضطر يف النهاية إىل القبض عىل وزيره سابور بن أردشري ومصادرة أمواله فلم 

احلس  بن املعلم بخلع  -واملدبر اللعيل  مور احلكم–يكف هذا، فأغراه وزيره املقرب 

 ل!اخلليلة ليحوز ما يف خزائن اخلالفة من ا موا

أرسل هباء الدولة إىل اخلليلة يستأذن يف القدوم عليه لتجديد العهود والبيعة فوافق 

اخلليلة، وعىل نحو ما جرى للخللاء من قبله، تقدم بعض الدياملة كأهنم سيقبلون يد اخلليلة 

ثم سحبوه فأوقعوه أرضا وقيدوه وأخذوه إىل دار هباء الدولة الذي أجربه عىل كتابة إعالن 

سه من اخلالفة، وهُنبت دار اخلالفة وُأِخذ ما يف اخلزائن كام ُأِخذ من أثاث دار اخلالفة خلع نل

وبعد أن انتهى هباء الدولة ورجاله من هنب دار  .بل لقد رُسقت كثري من املالبس كذلك

اخلالفة أباحوها للعامة، وانترش النهب يف بغداد مجيعها إذ ظن الناس أن هباء الدولة هو الذي 

( بعد أكثر من سبع عرشة سنة يف ها221شعبان  11ض عليه، وانتهت خالفة الطائع هلل )ُقبِ 

 اخلالفة، وكان إذ ذاك يف الرابعة والست  من عمره! 

ى، كَ حر إذ ال سياسة فيه فتُ » وقد استاء املؤرخ الوزير أبو شجاع من رشح كيف كان خلعه

وسوي رمحه اهلل. فإّنه كان ىف مجلة من . إاّل أبياتا للرىّض أبى احلسن املىوال فضيلة فرتو

حُض. فلاّم أحّس باللتنة أخذ باحلزم وبادر اخلروج من الدار، وتلّوم من تلّوم من ا ماثل، 

 م هو فقال:لِ ت ثياهبم وَس بَ لِ وا وُس نُ هِ فامتُ 

 أعجااب ملسااكة نليساا بعااد مااا رمياات 

 

 مااااان النوائاااااب با بكاااااار والعاااااون  

 وماان نجااايت يااوم الاادار حاا  هااوى  

 

 غاااريى ومل أخااال مااان حااازم ينّجيناااى  

 مرقااات منهاااا مااارو  الااانجم منكااادرا  

 

 وقاااد تالقاااات مصاااااريع الااااّردى دو   

 وكنااااااااات أول طااااااااااّلع ثنّيتهاااااااااا  

 

 وماااااان ورائااااااي رّش غااااااري مااااااأمون  
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 ماان بعااد مااا كااان رّب امللااك مبتسااام 

 

 إىّل أدنياااااااه ىف النّجاااااااوى ويااااااادنيني  

 أمساايت أرحاام ماان أصاابحت أغبطااه  

 

 بااااا  العاااااّز واهلاااااون لقاااااد تقاااااارب  

اااااء يضااااحكني    ومنظاااار كااااان بالرّسّ

 

ااااء يبكيناااي    ياااا قااارب ماااا عااااد بالُّضّ

 هيهاااااات أغااااارّت بالسااااالطان ثانياااااة  

 

 (2)أبااواب السااالط  (1)جالَّ قااد ضااّل وُ   

 
( يف عهد ها112وقد ظل الطائع هلل حيا بعد خالفته مدة اثنتي عرشة سنة حتى تويف )

 القادر باهلل.

 عوقفة مع الطائ

اخلليلة املستضعف الذي مل » كان مثاال عىل اخلليلة الضعيف حتى قال فيه السيوطي:

وال قوي أمر سلطان ما قوي أمر عضد  ،تضعف اخلالفة يف زمن أحد ما ضعلت يف زمنه

مل يكن له من احلكم يف واليته ما يعرف به حال يستدل به » ، وقال عنه ابن ا ثري:(3)«الدولة

 .(4)«عىل سريته

 ** * 
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 القادر باهلل

  

 هـ( 411ذي احلجة ــــ  هـ  361)رمضان 

وأمه أم ولد اسمها يمنى، موالة عبد وهو أبو العباس أمحد بن إسحا  بن املقتدر، 

 .الواحد بن املقتدر

قبل اخلالفة وقعت ب  القادر وب  أخت له نزاع عىل ضيعة، فسعت به لدى اخلليلة 

ه من مرض أصابه فوشت بأخيها وأخربت اخلليلة أنه كان يتهيأ الطائع الذي كان قد تعاىف لتو

ويعد العدة خللعه من اخلالفة وطلبها لنلسه، فعزم الطائع عىل القبض عليه لوال أن القادر 

استطاع اهلرب بأعجوبة إىل أمري البطيحة مهذب الدولة الذي أكرمه وأنزله أحسن املنازل 

 .(1)اخلالفة وكأنام دولة آبائه يف جمدهاوعامله بام يليق بأمري عبايس من بيت 

فلام ُعِزل الطائع كان أنسب الناس هلا بطبيعة احلال ذلك اخلصم اهلارب إىل البطيحة، 

وقد أجرب هباء الدولة اخلليلة الطائع عىل عزل نلسه وتسليمها إىل القادر باهلل، وأعلن هذا عىل 

 الناس.

 ، وكانت حليته كثة، وهو  ضبها باحلناء.طويل اللحية ،اللون معتدل اجلسمبيض أوكان 

*** 

بعد نحو ثالث سنوات، عاد اهلارب امُلطاَرد إىل بغداد خليلة  من حيث ال حيتسب أحد 

وال حتى هو نلسه، وودعه مهذب الدولة يف البطيحة بالتعظيم والتكريم الالئق بخليلة، 

، ويف الطريق إىل بغداد اعرتضه وبذل له من ا موال واهلدايا ما يبذله كبار امللوك للخللاء

ا جناد يف واسط يطالبون با موال واملكافأة بمناسبة اجللوس عىل عرش اخلالفة وحدثت 

بينه وبينهم منازعات، ويف بغداد استقبله هباء الدولة وأعيان الناس بالتعظيم املعتاد املبذول 
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(، ها221رمضان  12الفة )للخللاء وإن مل يكونوا ذوي نلوذ حقيقي، ودخل القادر دار اخل

ثم أقيم االحتلال بتوليه اخلالفة وأتى الشعراء ينشدون القصائد بحضور القضاة وا رشاف 

 وا عيان وكبار القوم، ثم متت مراسم تلويضه لبهاء الدولة بإدارة شؤون اخلالفة.

أهل السنة  متيز اخلليلة القادر بأنه كان من العلامء، فكانت له قصيدة يف العقيدة عىل منهج

واجلامعة حتى كان يدرسها الطالب يف احللقات العلمية وكانت تقرأ يف كل يوم مجعة، وكان 

هو ذاته كثري الصدقة، وقد ساعده ضعف البوهيي  عىل جتديد مقام اخلالفة ولو شيئا قليال، 

 فكان عىل كل حال يف مكانة أفضل من سابقه الطائع هلل.

ابق الطائع هلل، والذي كان يطارده، أكرمه وأحسن إليه وح  ُسِلم إليه اخلليلة الس

وتذهب إليه عطور اخلليلة، وكان  ،وجعله يف غرفة يف دار اخلالفة، وكان يؤكله مما يأكل

أقل مما كان له ح  كان خليلة  ءالطائع هلل ال يعجبه أكل اخلليلة وال عطره وال يرىض بيش

ه، فكان القادر يأمر له بام حيب، وأضاف إىل فيتذمر ويعرتض ويطلب ما كان له أيام خالفت

، وهذا كرم يندر من خليلة يف سابق له ال سيام وقد كان بينهام (1)خدمه جارية تطبخ له ما حيب

 عداء!

 بقية عهد بهاء الدولة

( عىل ذات احلال من فشل سياسة هباء الدولة، فالدولة ما زالت ها221مىض باقي العام )

خليلة وتنصيب غريه هي بطبيعتها حلظة تزيد فيها االضطرابات يف أوهلا، وعملية خلع 

 وتضعف فيها السلطة، ونستطيع أن نرصد يف هذا املجال ثالثة أمور:

اضطرابات شعبية متثلت يف وقوع اللتنة الطائلية ب  الشيعة والسنة يف يوم عيد  -1

لنزاع من جمرد ذي احلجة( حتى سقط منهم قتىل كثريون، وتعدى ا 12الشيعة غدير خم )

اخلالف يف املذهب إىل بداية مترد سيايس عىل اخلالفة يف اجلزء اجلنويب عند باب البرصة إذ 

أحر  السنة هناك أعالم السلطان البوهيي، فتدخلت السلطة فُقتل زعامء هذه احلركة وُصلبوا 

 .(2)عىل اجلسور الواصلة ب  ضلتي دجلة حيث يشهدهم الناس
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احلكم متثلت يف قبض هباء الدولة عىل قائده خواشاذه بوشاية  اضطرابات يف بالط -2

من وزيره ابن املعلم، بعد أن كان قد قبض قبل قليل عىل وزيره سابور بن أردشري، وبقائه 

( سيحاول القبض عىل الوزير ها222حتت تأثري وزيره ابن املعلم.. وبعد قليل يف أوائل عام )

ُأُذن ا يسمع ما ُيقال » علم نلسه وسيقتله، فلقد كان هباء الدولةالتايل عيل بن أمحد ثم عىل ابن امل

 .(1)«له ويعمل به

فشل هباء الدولة يف محلته العسكرية عىل الرحبة، والتي كان أهلها قد راسلوه  -2

الذي كان غالم سعد الدولة –يطلبون منه إرسال محلة عسكرية خُترجهم من سلطان بدر 

ة مخارتك  احلليص، ولكنه ُهزم أمام بدر، ثم بلغته أنباء فأرسل محلة بقياد -احلمدا 

االضطرابات يف بغداد فعاد منسحبا فوقع أسريا لدى بعض ا عراب ومل يرتكوه حتى بذل 

 هلم أمواال كثرية.

(.. ليبدأ هباء الدولة يف ظل القادر باهلل عهدا ها221بمثل هذه الصورة انتهى عام )

 جديدا طالت أيامه!

أيام هباء الدولة مثلام طالت أيام أجداده املؤسس  عامد الدولة وركن الدولة لقد طالت 

ومعز الدولة، وعىل عكس ما قرصت أيام آبائه وإخوانه، إال أن طول أيامه مل تأت بمجد قديم 

 ه االهنيار واالنحسار!ببل ومل حتافظ عىل الدولة املوروثة! بل كان طول ا يام يصح

مجلة أسباب دعت هباء الدولة إىل نقل مقر السلطنة من بغداد إىل وكان هذا االهنيار من 

شرياز، ليتوىل أمر بغداد والعرا  نائب عنه ُعرف بلقب عميد العرا  أو عميد اجليوش، 

 وكان هلذا آثاره يف مزيد من ضعف الوضع يف أطراف العرا  وزيادة االستقالالت املحلية.

م من خارجها منذ ظهرت إىل الوجود! وذلك و ول مرة يف التاريخ صارت بغداد حُتك

 أمر ما خطر ببال أحد منذ مؤسسها العظيم: اخلليلة املنصور!

وجريا عىل منهجنا يف دراسة العهود التي تطول فإننا سنقسم عهد هباء الدولة إىل أربع 

زوايا: رصاعات السلطة ومعارك النلوذ، ورصاعات البالط البوهيي، واللتن وا زمات 

 ة ثم نلقي نظرة عىل ا حوال خارج العرا . الشعبي
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ن يف فارس، وبمطالعة عرص هباء الدولة سنجد أنلسنا أمام مخس جبهات، هي: البوهيي

عقيل يف املوصل، ا كراد يف إقليم اجلبال، جبهة جنوب العرا ، ثم استقالالت أخرى  وبن

 أصغر وأضعف شأنا.

بهة من هذه اجلبهات تشهد بضعف النلوذ واهنيار السلطة البوهيية، إال أن وكانت كل ج

اإلنجاز الذي حققه هباء الدولة متثل يف قدرته عىل إبقاء البوهيي  كحكام هلم اليد العليا يف 

بغداد وفارس، وهلم الوالء االسمي يف باقي أنحاء العرا ، يف فرتة كادت كثري من الظروف 

 لبوهيي  وزوال حكمهم متاما!تودي إىل اهنيار ا

 أوال: جبهة البويهيني يف فارس

كان احلال قد انتهى هبذا الصلح املوقع ب  هباء الدولة وأخيه ا كرب صمصام الدولة، 

والذي يعطي ا ول منهام حكم ا هواز )خوزستان( والعرا ، فيام يعطي الثا  حكم فارس، 

وخطط  ن يرسل جيشا متلرقا عىل رسايا بحيث غري أن هباء الدولة عزم عىل نقض الصلح، 

ال يللت ا نظار إىل قصده، وجعل قيادته لوزيره أيب العالء عبد اهلل بن اللضل الذي خرج 

عىل رأس الرسية ا وىل إىل ا هواز، غري أن صمصام الدولة فطن إىل اخلطة ثم زاد الط  بلة 

باقي الرسايا ليكتمل اجليش، فوجد أبو  أن هباء الدولة انشغل بحوادث يف العرا  عن إرسال

العالء نلسه أمام جيش صمصام الدولة دون أن يستكمل هو عدته فنزلت به اهلزيمة ووقع 

 !(1)(ها222هو أسريا واستوىل صمصام الدولة عىل ا هواز )

ونزلت الصاعقة عىل رأس هباء الدولة الذي كان يؤمل نرصا فُهِزم بل وفقد إقليام 

فلم جيد أمامه إال أن يرهن  ،اد يف سوء ا وضاع ا زمة املالية التي يمر هباكا هواز، وز

مقابل أن يقرضه أمواال جيهز هبا جيشا  -حاكم البطيحة–جواهره ونلائسه عند مهذب الدولة 

إىل ا هواز، ورغم أن اجليش مل يكن كبريا إال أن أجناده الرتك وقائدهم القوي اليقظ طغان 

ثم ساعدهم الَقَدر بلشل خطة  ،أن يستعيدوا معاقل كثرية من ا هوازالرتكي استطاعوا 

صمصام الدولة التي اعتمدت عىل اهلجوم امللاجئ عرب طر  وعرة فضلَّ ا دالُء الطريق 
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فأصبح جيش صمصام الدولة لقمة سائغة لألتراك، واهنزمت ا لوف الذين كانوا مع 

أكثر من جيش  -ناوهم ألل–كان ا رسى صمصام الدولة أمام املئات من ا تراك، حتى 

(، وكانت الغنائم كثرية، فكانت نرصا عزيزا لبهاء الدولة ها224ا تراك نلسه فقتلوهم )

 .(1)لبس السواد مدةإنه وهزيمة شنيعة لصمصام الدولة حتى 

وبدأ صمصام الدولة يف االنتقام، فكان أول ما فعله أن مجع ا تراك الذين يف مناطق 

( فلم يللت منهم إال النادر، ثم جهز جيشا لغزو ا هواز، ها225لهم مجيعا )حكمه وقت

وساعده يف هذا وفاة طغان الرتكي وايل ا هواز ورغبة القادة ا تراك يف العودة إىل بغداد، 

فأدى هذا النسحاب اجليش الرتكي من أمام جيش صمصام الدولة وكان بقيادة القائد 

فتقدم جيش الدياملة التابع  لصمصام الدولة واستطاعوا إيقاع  رامهرمز، بنالرتكي اللتك  

اهلزيمة با تراك يف ا هواز وكان هذا مما َفتَّ يف عضد هباء الدولة فلم يتحرك بجيشه إىل 

ا هواز بعد أن كان عازما عىل هذا، وسقطت ا هواز مرة أخرى بيد الدياملة التابع  

ا تراك لنحو ثامنية أشهر بال دعم من هباء  ( بعد أن صمدها225لصمصام الدولة )

 .(2)الدولة

ن كثريا إكان هذا االنتصار مقدمة ملزيد من التقدم، وباعثا عىل اختالل يف ميزان القوة، إذ 

من الديلم الذين كانوا يف جيش هباء الدولة بدأوا يف االنحياز إىل جيش صمصام الدولة، فزاد 

ن أتباعه اسمه لشكرستان لالستيالء عىل البرصة، وهناك هبم قوة، وأرسلهم مع قائد كبري م

انضم إليه املزيد من الناس ممن كرهوا هباء الدولة فزادت قوة لشكرستان واستطاع حتقيق 

 .(3)(ها226نرص آخر سيطر به عىل البرصة )

ة وملا مل يكن هباء الدولة بقادر عىل فعل يشء أمام هذه االنكسارات املتتالية وأزمته املالي

عىل حرب لشكرستان  -حاكم البطيحة، املتامخة للبرصة–فإنه فكر يف حتريض مهذب الدولة 

لتكون البرصة له، فأرسل مهذب الدولة جيشا مع قائده عبد اهلل بن مرزو  استطاع أن 

يستعيد البرصة، لكن لشكرستان أعاد اهلجوم عىل البرصة بحريا بالسلن واستطاع أن يكون 
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ا، ثم ظه فراسل هباء الدولة يف  ،ر أنه يعمل حلسابه اخلاص ال والء  لصمصام الدولةا عىل يد 

الصلح وأن حيكم البرصة بالوالء له وأن  طب له فيها، فأجابه هباء الدولة بعد أن أخذ ابنه 

رهينة لضامن تنليذ االتلا ، فكان لشكرستان حيكم البرصة وهو يراو، فُيظهر طاعة هباء 

هذب الدولة وطاعة صمصام الدولة أيضا، وحاول أن حيكم البرصة الدولة ونائبه عليها م

 (.ها226بالعسف فاضطرب أمره فعاد إىل احلكم بالعدل فاستقرت له )

قائد صمصام الدولة ونائبه عىل خوزستان وصاحب –وعىل رغم وفاة العالء بن احلسن 

د أنلذ صمصام الدولة إن هذا مل يغري من ا مر شيئا، فلقف( ها227) -االنتصار عىل ا تراك

قائدا آخر عىل ذات املستوى وهو أبو عيل بن أستاذ هرمز ليستكمل السيطرة عىل إقليم 

خوزستان، وقد استطاع بعد معارك كثرية أن يستكمل استخالص اإلقليم من قوات هباء 

 الدولة، حربا وسياسة أيضا؛ فلقد كان يستميل إليه ا تراك فإذا انحازوا إليه أحسن إليهم

فكان يستمر انحيازهم إىل اجلانب الذي يزداد قوة وجيدون لديه املقام اجلميل، وانسحب من 

 .(1)(ها227بقي من جيش هباء الدولة إىل واسط وانتهت سيطرهتم عىل ا هواز )

وبوصول ا مور إىل هذا احلد اخلطر أشار الوزير أبو عيل بن إسامعيل عىل هباء الدولة أن 

وهي املحطة القادمة يف تقدم جيوش صمصام –س جيش إىل واسط يتحرك بنلسه عىل رأ

فجهز جيشا وهو كاره ويتوقع أال ينجح، وكان طبيعيا لقائد هبذه النلسية أن يتلقى  -الدولة

اهلزائم املتتالية أمام أيب عيل بن أستاذ هرمز قائد صمصام الدولة، حتى اضطر إىل االستغاثة 

فأمده بام كان مليدا إىل حد ما،  -ذي حيكم إقليم اجلبالاخلصم القديم ال–ببدر بن حسنويه 

ا ال حيتسب، ومن حيث ( لوال أن جاءه من اللرج ممها222وكادت تكون هناية هباء الدولة )

 ال حيتسب!

لقد هرب أبو القاسم وأبو نرص ابنا عز الدولة بختيار الذي قتله قديام عضد الدولة من 

من ا كراد ليبدآ هبم حركة مترد الستعادة ملك أبيهام، ثم حمبسهام، واستطاعا أن جيمعا عددا 

جاءهتام فرصة من غري تدبري؛ ذلك أن صمصام الدولة قرر القيام بعملية تطهري داخل قواته 

القاسم  والتي يقودها أب ةعزل فيها ألف جندي ديلمي فانضم هؤالء إىل هذه احلركة الوليد

ة كبرية با حوال يف جبهة صمصام الدولة، وكان نرص فأضافا إليها قوة عسكرية وخرب ووأب
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ظهور ابني عز الدولة من عوامل خلخلة الديلم من حول صمصام الدولة، فاضطربت 

ا مور ال سيام وصمصام الدولة يف ذلك الوقت مل يكن لديه جيش قريب منه فأغلب قواته يف 

د للتقوي هبم خانه أصحابه ا هواز تقاتل هباء الدولة، وح  أراد اهلرب إىل نواحي ا كرا

( يف شرياز، وكان عمر صمصام الدولة مخسا ها222فقتله أبو نرص بن عز الدولة )ذي احلجة 

 وثالث  سنة، وصارت بالد فارس يف حكم ابني عز الدولة.

وكانت املصائب التي نزلت بصمصام الدولة هي اللرج الذي نزل بأخيه الصغري هباء 

ل وانقلبت موازين القوى بذهاب صمصام الدولة واضطراب أمر الدولة، لقد تغريت ا حوا

يتنافسان عىل  -ابنا عز الدولة من جهة، وهباء الدولة من جهة أخرى–الديلم، وبدأ اللريقان 

عيل بن أستاذ هرمز يف ا هواز، وكان هذا  وكسب جيش صمصام الدولة الذي يقوده أب

هباء الدولة خوفا من انتقام ابني عز الدولة اجليش منقسام يف الرأي فقائده أبو عيل يلضل 

لتاريخ سابق له يف عداوهتام، وجنوده الدياملة  افون هباء الدولة الذي غالب جيشه من 

ا تراك وهم الذين بينهم وب  الديلم ما صنع احلداد، لكن ا مر استقر أخريا عىل االنحياز 

امن حتى اطمأنوا إليه، فكسبهم يف جانبه إىل هباء الدولة الذي بذل الوعود واملواثيق وا ير 

 وصار الذين قاتلوه با مس أنصاره اليوم! وسبحان مقلب القلوب ومغري ا حوال!

بدأ هباء الدولة يف مرشوع استعادة فارس إىل سلطانه من جديد، وتوىل وزيره العاقل 

ب  ا تراك الباسل املحبوب أبو عيل بن إسامعيل إعادة توزيع اإلقطاعات يف ا هواز 

والدياملة بام أرضاهم، وانطلق اجليش فاستوىل عىل باقي بالد خوزستان ثم قصد إىل شرياز 

عز الدولة، وهناك ختلخل الذين معهام وكعادة اجلند املرتزقة بدأ كثريون يف  احيث ابن

االنضامم إىل اجلانب ا قوى املنترص، فسقطت شرياز بيد جيش هباء الدولة وهرب ابنا عز 

لدولة: أبو القاسم إىل إقليم اجلبل عند بدر بن حسنويه ثم إىل البطيحة عند مهذب الدولة، ا

وأبو نرص إىل بالد الديلم، ثم بعث هباء الدولة بأيب عيل بن أستاذ هرمز ليستويل عىل كرمان 

 فتم له ما أراد.

ما فشل ( فتحا وانقالبا وفرجا نزل ببهاء الدولة وحقق له أحالها221وهبذا كان عام )

يف حتقيق بعض بعضها طوال سنينه السابقة! وهلل ا مر، يؤيت امللك من يشاء، وينزع امللك ممن 

 يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء!
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لكن أبا نرص بن عز الدولة بدأ يف جتميع أنصاره من بالد الديلم وفارس، فاجتمع له عدد 

لدولة أو الطاحم  ملكان يف ركاب أيب كبري من الديلم ومعهم عدد من الساخط  عىل هباء ا

نرص من الديلم والرتك والزط وا كراد، حتى صارت لديه قوة استطاع هبا التغلب عىل 

كرمان وهزيمة واليها أيب جعلر بن أستاذ هرمز وسيطر عىل أغلب إقليم كرمان، ومل يكن 

عيل  ة جيشا بقيادة أيبالدياملة يف كرمان يقبلونه فكان هذا من املشكالت، فأرسل هباء الدول

هيرب ويراو،، ويدافع وال » بن إسامعيل فظل يطارده بكل إرصار وإحلاح، فيام كان أبو نرصا

 .(1)(ها212حتى انتهى احلال إىل مقتله )مجادى اآلخرة  ،«يواقف

ا عىل هذا، لكن هباء الدولة  وكان أبو عيل عازما عىل االستعلاء من منصب الوزير وُمرِص 

من قوته وحكمته وحسن تدبريه ما قلب املوازين كان رافضا الستقالته، وح  الذي رأى 

لو أجبتك إىل » جاء خرب استيالء أيب نرص عىل كرمان كان رد هباء الدولة عىل استقالة أيب عيل:

االستعلاء ملا َحُسن بك أن تتقبله يف مثل هذا الوقت، وقد علمَت أنني مل أخرج من واسط إال 

لُت إىل ما وصلُت إليه من هذه املاملك إال برأيك واجتهادك، وإذا قعدَت يب برأيك، وال وص

مَته يف خدمتي، ولكن متيض يف هذا الوجه  يف هذه الضغطة فقد أسلمتني وضيعَت ما قدَّ

)كرمان( وتدفع عني هذا العدو )أبا نرص بن عز الدولة( وجتعل لالستعلاء واخلطاب عليه 

قد خدمت امللك أوال وأخريا » جز أبو عيل أرسل إىل هباء الدولةفلام أن ،«وقتا آخر فيام بعد

ووفيته حق الصنيعة وحكم النصيحة، ووجب أن ينجر يل ما وعدنيه من اإلعلاء بعد اللتح، 

التي أصبحت مقر حكم هباء –وعاد إىل شرياز  ،«فإ  ال أصلح خلدمة وال عمل بعد اليوم

عيل عىل  الدولة استقباال كريام، ثم كان إرصار أيب واستقبله هباء -الدولة بعد أن ترك بغداد

االستقالة وما بلغه من النلوذ وحسد ا عداء ووشاياهتم مما غري قلب هباء الدولة عليه، 

 . (2)(ها214(، ثم قتله فيام بعد )ها212شعبان  22فقبض عليه وصادر أمواله )

 سوأ امللوك لوزرائهم.وهذه سرية البوهيي  يف الوزراء.. فإن البوهيي  كانوا أ

 وإىل هنا استقرت جبهة فارس لبهاء الدولة بعد طول رصاع وقتال!
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 ثانيا: جبهة املوصل

ح  استقرت أحوال بغداد بعد تويل اخلليلة القادر بدأ هباء الدولة جهوده الستعادة 

ا منه املوصل التي أخذها أبو الذواد، فأرسل جيشا بقيادة أيب جعلر احلجاج بن هرمز، وقد بد

من الشجاعة والبطولة ما ألقى الرعب يف قلوب بني عقيل والعرب يف املوصل، واستطاع 

( واستمرت معاركه مع بني عقيل يف ها221إعادة املوصل إىل سلطان هباء الدولة )آخر 

 .(1)(ها222الشهور ا وىل من عام )

وكان –املقلد ( فعزم أخوه ها226ثم ظلت جبهة املوصل هادئة حتى تويف أبا الذواد )

أن يستعيد املوصل خالصة لبني عقيل، وعىل رغم أن بني عقيل مل تكن تؤيده  -ذو عزم وقوة

يف خالفة أخيه وتدعم أخاه ا كرب علي ا إال أن املقلد استطاع استاملة عدد كبري من جند نائب 

اء الدولة حتى مل يعد قادرا عىل مواجهته، ثم راسل هب -أيب جعلر احلجاج بن هرمز–املوصل 

وعرض عليه أن حيكم املوصل مقابل مليو  درهم سنويا، ثم خدع أخاه علي ا ليكون معه ضد 

أيب جعلر احلجاج، فاستطاع بكل هذا أن حيكم املوصل وانسحب نائبها أبو جعلر هاربا إىل 

 بغداد، وتقاسم ا ََخوان احلكم يف املوصل.

صمصام الدولة، هاجم املقلد العرا   وملا كان هباء الدولة منشغال باحلرب مع أخيه

صل والكوفة ومناطق واضطر هباء الدولة إىل إبرام صلح معه عىل أن يكون للمقلد ضامن املو

قب بألقاب ا مراء الرسمية وخُتلع عليه اخلَُلع الرسمية السلطانية، وتلقب أخرى وأن ُيل

ع السلطانية، وذلك يف مقابل بحسام الدولة وأقيم له احتلال رسمي قلده اخلليلة فيه اخلُلَ 

عرشة آالف دينار سنويا وبرشط أال يأخذ من هذه البالد إال رسم احلامية فقط، عىل أن املقلد 

 خالف هذا االتلا  وصار جيبي ما يشاء من أموال البالد.

( وانلرد ها227ثم استطاع املقلد حسم الرصاع عىل املوصل فعزل أخاه وقبض عليه )

وقد بلغ من القوة ما جعله عازما  ،(ها211ُقتِل غيلة من بعض مماليكه )بحكمها عمليا حتى 

عىل االستيالء عىل بغداد نلسها وإزالة البوهيي  عنها، ثم توىل احلكم من بعده ابنه 

 وه وحاول غزو العرا  واستعان بأمري مستقل آخر هو أبيوالذي كرر سرية أب، (2)قرواش
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ئية للمعارك كانت هزيمتهم أمام أيب جعلر احلجاج نائب احلسن مزيد، إال أن النتيجة النها

 هباء الدولة يف بغداد.

عىل أنه وإن عجز عن بغداد إال أن استقالله كان ثابتا راسخا يف املوصل وما حوهلا، 

وظلت رصاعاته مع ا مراء املحلي  مما ال تستطيع اخلالفة وال السلطان البوهيي إيقافه أو 

ن أخطر ترصف قام به قرواش هو قطع اخلطبة عن اخلليلة العبايس الترصف بشأنه.. غري أ

( والدخول يف طاعة العبيدي  )اللاطمي ( يف مرص، وكانت ها421املحرم  4القادر باهلل )

هذه هي املرة ا وىل التي يصل فيها نلوذ العبيدي  إىل املوصل والكوفة واملدائن وا نبار يف 

الذي –رأس اخلليلة القادر باهلل الذي أرسل إىل هباء الدولة  قلب العرا ، فكانت صاعقة عىل

أيب جعلر بن أستاذ –بام حدث، فأرسل هباء الدولة إىل نائبه عىل بغداد  -أصبح مقيام يف شرياز

بامئة ألف دينار لقتال قرواش،  -(1)هرمز، والذي صار لقبه عميد اجليوش أو عميد العرا 

اجع رسيعا عن عزمه وأعلن توبته وندمه وعاد إىل الوالء غري أن قرواش عندما علم هبذا تر

واخلطبة للعباسي ، وال ريب يف أن ا مر مل يكن خوفه فقط من القتال بل إن تأثري الرأي 

العام يف مثل هذه ا مور أشد عىل املاملك من تأثري اجليوش، ومل يكن العراقيون الذين عاشوا 

 هم من هذا الوالء.يف ظل العباسي  قرونا ممن يسهل خلع

 ثالثا: األكراد

وهم الذين يسيطرون عىل إقليم اجلبال إىل الشامل الرشقي من العرا ، وأمريهم بدر بن 

حسنويه منذ أيام عضد الدولة الذي ساعده عىل حكم ا كراد بعد وفاة أبيه حسنويه، لكن 

كراد من بعد ما أيام عضد الدولة القوي قد ذهبت وصار بدر بن حسنويه مستقال بأمور ا 

 ضعف البوهييون!

 .(2)( وتلقب بنارص الدولةها222وقد حصل بدر عىل رشعية إمارته من اخلالفة )

( ح  أرسل عميد اجليوش ها216وقد وقعت احلرب ب  ا كراد وقوات هباء الدولة )

 جردوا قائد -وملزيد من اإلهانة–جيشا إىل البندج  فلقي هزيمة شنيعة حتى إن ا كراد 
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 !(1)اجليش الديلمي من ثيابه فعاد منهزما وعاريا وحافيا

( دخل ا كراد عىل خط الرصاع الذي كان أطرافه أبو جعلر ها217ويف العام التايل )

ومعه ا مري قلج أمري  -الوزير السابق لبهاء الدولة والذي صار خصام له اآلن–احلجاج 

ة ا خرى عميد اجليوش النائب طريق خراسان وهو من خصوم عميد اجليوش، وعىل اجله

 عىل بغداد من ِقبل هباء الدولة.

( َع َّ عميد اجليوش أبا اللتح بن عناز أمريا عىل طريق ها217وملا تويف ا مري قلج )

خراسان وكان من خصوم زعيم ا كراد بدر بن حسنويه، فلهذا دخل بدر بن حسنويه وأمد 

بث أن عاد ا مري أبو احلسن عيل بن مزيد ا سدي أبا جعلر بن احلجاج بقوات كثرية، ثم ما ل

من عند هباء الدولة غاضبا فانضم هلذا التحالف الذي بلغ أكثر من عرشة آالف.. حتركوا هبم 

حتى صاروا عىل مسافة فرسخ من بغداد يف حصار استمر شهرا، وقد قام بحامية بغداد أبو 

 اللتح بن عناز أمري طريق خراسان اجلديد.

ما تلكك التحالف ح  انترص عميد اجليوش مع هباء الدولة يف احلرب عىل  ثم رسعان

فظهر من قوة هباء الدولة ونائبه ما اهنارت  -وستأيت قصته بعد قليل–أيب العباس بن واصل 

 له عزائم القوم، وفشل عزمهم ورحلوا.

دوا وظل بدر بن حسنويه خصام عنيدا لبهاء الدولة، وكان من أهم الذين دعموا وسان

العباس بن واصل يف جنوب العرا ، وسنأيت إىل قصته بعد قليل إن شاء اهلل، كام أنه  مترد أيب

استغل انشغال هباء الدولة هبذا التمرد وكان منه هجوم عىل العرا  يف حروب منافسة بينه 

خ العداوة بينهام. نوب  أمراء حملي  فكا  هذا مما رسَّ

( حتى بعث هباء الدولة إىل عميد ها217س وُقتِل )لذا فام إن انتهى مترد أيب العبا

اجليوش أن يسري إىل حرب بدر بن حسنويه، وسارت اجليوش إىل جنديسابور وهناك أرسل 

إنك مل تقدر عىل أن » بدر إىل عميد اجليوش رسالة بليغة وكاشلة وساخرة وحكيمة تقول:

فرسخ حتى صاحلتهم فكيف  تأخذ ما تغلب عليه بنو عقيل من أعاملكم وبينهم وب  بغداد

وأنا معك ب   ؟!!تقدر عىل أخذ بالدي وحصو  مني ومعي من ا موال ما ليس معك مثلها
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إن حاربتك فاحلرب سجال وال نعلم ملن العاقبة فإن اهنزمت أنا مل ينلعك ذلك  نني  :أمرين

أبعد  نا رجل صحراوي صاحب عمدأف وإذا عجزُت  ،أحتمي بقالعي ومعاقيل وأنلق أموايل

أن أمحل إليك  :والرأي (1)لعسفا مل جتتمع وتلقى من صاحبك أنَت  وإن اهنزمَت  ،ثم أقرب

فوافق عميد اجليوش أمام هذا املنطق البليغ، وتم  ،«يض به صاحبك ونصطلحرر ماال تُ 

 الصلح.

واستقر احلال عىل هذا الوضع نحو ثالث سنوات حتى انقلب الوضع عند بدر بن 

 ج إىل هباء الدولة!!حسنويه نلسه، فاحتا

لقد انقلب هالل بن بدر بن حسنويه عىل أبيه واستطاع أن يوقع بأبيه اهلزيمة وا رس، 

غري أن ا ب احتال حتى خرج من سطوة ابنه وأخذ يراسل ا مراء يف النواحي باإلغارة عىل 

ة الذي وقد فشل يف مواجهة ابنه فاستعان ببهاء الدول -التي هي اآلن يف حكم ابنه–بالده 

( وسلم قلعته إىل ها422أرسل جيشا بقيادة فخر امللك فقاتل هالل بن بدر واستطاع أرسه )

 أبيه بدر بن حسنويه.

 رابعا: جبهة جنوب العراق

 وهي جبهة أفرزت اثن  من الرجال: مهذب الدولة ثم أبا العباس بن واصل..

د رشف الدولة بن عضد فأما مهذب الدولة يف البطائح فهو مستقل عىل احلقيقة منذ عه

( بعد وفاة خاله املظلر بن عيل، وكان أمريا جليل القدر حسن ها276الدولة، وبدأت واليته )

السرية عادال فاستقام ا مر له يف البطائح، وكان كريام حمسنا مع كل من قصده والتجأ إليه، 

أبا منصور بن هباء  وتزوجت ابنة مهذب الدولة ،وارتلع شأنه حتى زوجه هباء الدولة من ابنته

(، فصارت البطائح مكانا آمنا للخائف أو لذي املال واجلاه فكانت واليته ها224الدولة )

 خريا عىل بالده.

ولذا يكثر ذكر مهذب الدولة عند حديث اهلروب واللجوء، فلقد جلأ إليه القادر باهلل 

وزير لبهاء الدولة الذي  قبل أن يصري خليلة ح  كان يطارده الطائع هلل، وجلأ لديه أكثر من
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جرى عىل سنة البوهيي  السيئة يف وزرائهم، وجلأ إليه أمراء مهزومون يف احلروب ب  

وقد يستع  به  -وستأيت قصته بعد قليل إن شاء اهلل–املتنافس  مثل عيل بن مزيد ا سدي 

ذي استوىل هباء الدولة مثلام حدث يف رصاعه مع أخيه صمصام الدولة وقائده لشكرستان ال

 عىل البرصة.

ولنحو عرشين سنة مل يشاغب عليه أحد يف حكم البطائح، ثم ظهر رجل يدعى أبو 

 العباس بن واصل..

تنقل أبو العباس يف خدمة ا مراء ويف كل مرة يضيق به احلال حتى انتهى إىل خدمة 

لسه مهذب الدولة ثم برز يف حروبه مع لشكرستان، وكام كان لشكرستان يعمل لصالح ن

حتت راية صمصام الدولة كان خصمه أبو العباس بن واصل يعمل لصالح نلسه حتت راية 

مهذب الدولة، ولذا فام كاد يستخلص البرصة من لشكرستان حتى خلع طاعة مهذب الدولة 

يف منطقة جنوب دجلة، وانترص عىل قوات مهذب الدولة واتسع أمره حتى استوىل عىل 

ا ملهذب الدولة الذي اضطر لرتك البطائح واالنسحاب إىل وأصبح هتديدا حقيقي ،البرصة

( إال أن أهلها املحب  ها214واسط، فاستوىل أبو العباس بن واصل عىل البطيحة )شعبان 

ملهذب الدولة قاوموه وقاتلوه برشاسة حتى مل يستطع أن حيكم البطائح فرتكها وعاد إىل 

 .(1)البرصة

أيب العباس هباَء الدولة، فتحرك بنلسه من شرياز إىل  أقلق هذا الربوز الرسيع واتساع أمر

ا هواز وأرسل إىل نائبه عىل بغداد عميد اجليوش أن يتحرك بجيوشه إىل أيب العباس، ودبر 

عميد اجليوش أمره بحيث يكتمل جيشه يف واسط، غري أن أبا العباس هجم عىل جيش عميد 

 .(2)والغنائماجليوش قبل اكتامله فهزمه واستوىل عىل ا موال 

ترك أبو العباس نائبا عنه عىل واسط لكن أهلها رفضوه وقاوموه ومل يستقر ا مر له مثلام 

تم يف البطيحة، ومن ناحية أخرى أرسل عميد اجليوش مع مهذب الدولة جيشا استعاد به 

كانت كام أن البطائح  ،البطائح ببساطة فإن أهلها كانوا يستقبلونه بالود ويسلمون له الواليات

خالية من قوات  يب العباس بن واصل بعد مقاومة ا هايل له، وكانت تلك فرصة لعميد 
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اجليوش لكي جيعل استقالل مهذب الدولة يف البطائح تابعا لسلطة البوهيي  فتقرر أن يدفع 

 .(1)(ها215مخس  ألف دينار سنويا )

ائح، لقد صار اآلن أشد مل هيتم أبو العباس بن واصل باستيالء مهذب الدولة عىل البط

قوة وأكثر مجعا بمن انحاز إليه من ا جناد الذين رأوا أن أيامه يف إقبال، وصار أعظم أمواال 

بام استوىل عليه يف البرصة والبطائح وواسط، وصارت طموحاته انتزاع امللك من هباء الدولة 

عباس جيهز جيشه نلسه، فلي الوقت الذي استعاد مهذب الدولة حكم البطائح كان أبو ال

 لقتال هباء الدولة!

( لقتال هباء الدولة واستطاع حتقيق نرص ها215سار أبو العباس إىل ا هواز )ذي القعدة 

غري حاسم عىل جند هباء الدولة حتى لقد استوىل عىل ا هواز واحتوى ما يف دار اململكة 

ان ما عاد عنها  ن هباء وديار ا كابر والتجار وا عيان من ا موال والذخائر، لكنه رسع

الدولة كان قد أرسل قوات بحرية لتهاجم حارضته يف البرصة، فاستقر ا مر بينهام عىل 

 .(2)الصلح واهلدنة

لكن الصلح مل يكمل العام، وحتركت قوات أيب العباس بن واصل إىل ا هواز حيث كان 

ويه مرة أخرى إذ أَمدَّ أبا فيها هباء الدولة يف ذلك الوقت، وظهر أمري ا كراد بدر بن حسن

العباس بثالثة آالف مقاتل، وكان وضع هباء الدولة سيئا ومل يكن جيشه جمتمعا إليه يف 

ا هواز بل كان متلرقا يف أكثر من جبهة، فلم يكن أمامه إال االنسحاب من ا هواز وقطع 

اجلرس وعرب عليه  اجلرس ليظل النهر حاجزا بينه وب  أيب العباس، إال أن أبا العباس أصلح

عن هزيمة أيب العباس هزيمة منكرة وُقتِل  -للعجب!–فوقع ب  اللريق  قتال شديد أسلر 

( فكأنام سار بنلسه نحو ها216رمضان  15كثري من أصحابه وعاد إىل البرصة يف أسوأ حال )

 !(3)عاره وهزيمته

نزل به من الضعف، وسارع هباء الدولة بإرسال جيش آخر حيارصه يف البرصة مستغال ما 

واستطاع اجليش بعد احلصار أن يللت من اهلزيمة وأن يقلبها انتصارا فيقتحم البرصة وهيزم 
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أبا العباس الذي فر هاربا إىل الكوفة وعازما عىل اللجوء إىل بدر بن حسنويه، لكنه وقع يف يد 

فجأة.. كام ، فانتهت قصته (1)(ها217صلر  12جيش بغداد التابع لبهاء الدولة فقتلوه )

 بدأت فجأة! وهلل عاقبة ا مور!

 خامسا: استقالالت أخرى

كان جربيل بن حممد فارسيا مقاتال من جنود بغداد وظل تابعا للرتة ملهذب الدولة  -1

أمري البطيحة، واستطاع بقدراته الزعامية أن يكون له جنود وأتباع، وفكر يف االستقالل 

 را ، وبينام هو يف ذلك احلال وجد استغاثة من أهلبمدينة يف ظل اللوىض الضاربة يف الع

( فاستطاع بمن معه من اجلنود أن يرده ها227التي حيارصها املقلد بن املسيب )« دقوقا»

 مها املتنلذان يف احلكم وقد   نرصاني عنها، ثم استغاثوا به ليحكمهم إنقاذا هلم من رجل

( وأحسن ها227حكم دقوقا )ربيع ا ول  استعبدا أهل املدينة، فالتقت الرغبات ومتكن من

معاملة الناس وحكم بالعدل فاحتلظ هبا مدة رغم وجوده يف بحر هائج من اللوىض 

واضطراب احلكم يف العرا ، لكنه مل يكن بذي قوة تعادل أقوياء العرا ، فام لبث أن هزمه 

 .(2)املقلد بن املسيب وفشل رغم حماوالته املتكررة يف االحتلاظ هبا

، (3)كان بنو مزيد فرعا من بني أسد، وكان ديارهم متتد من بغداد إىل البرصة إىل نجد -2

ويف أجواء ضعف السلطة البوهيية طمح أبو احلسن عيل بن مزيد إىل االستقالل باحللة )إىل 

(، فأرسل هباء الدولة جيشا هرب من أمامه ها227الغرب من بغداد(، فأعلن خلع الطاعة )

 يث ال يصلون إليه، ثم عاد إىل الطاعة وراسل يف طلب الصلح.أبو احلسن إىل ح

وكأي َطُموح دخل عىل خط الرصاع ب  املقلد بن املسيب وأخيه عيل املتنازع  عىل 

حكم املوصل، وكان يف جانب عيل، فلام حسم املقلد نزاعه مع أخيه سار إليه بجيش ال طاقة 

بطائح فتوسط هذا ا خري له حتى أصلح ما بينه له به فهرب أبو احلسن إىل مهذب الدولة يف ال

. وظل مستقال يف بالده حتى حتسن حال السلطة قليال (4)(ها227وب  املقلد فعاد إىل بلده )
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يف بغداد بعدما حكمها عميد اجليوش أبو عيل بن جعلر أستاذ هرمز، فكان ثمن بقائه عىل 

 .(1)حاله أن يدفع أربع  ألف دينار سنويا

( توالها ها421و اللتح حممد بن عناز حيكم حلوان لعرشين عاما، فلام تويف )وظل أب -2

ابنه أبو الشوك، وحاول عميد اجليوش يف ذلك الوقت أن يستعيد نلوذ السلطان عىل تلك 

املنطقة فأرسل جيشا لقتال أيب الشوك فانترص عليه واضطره إىل االنسحاب واالعتصام 

مر إصالح حاله مع فخر امللك أيب غالب الذي توىل العرا  بحلوان، حتى استطاع يف هناية ا 

 .(2)بعد وفاة عميد اجليوش

 وكان ثمة استقالالت أخرى هي أصغر وأضعف مما جيب أن ُيذكر يف مقامنا هذا!

أبرز ما يف أخبار البالط واملشكالت الداخلية ب  هباء الدولة ووزرائه وجنوده هو 

أمر الوزارة وكثرة تغيري الوزراء، ومصري الوزير يف السلطة البوهيية نادرا ما كان  اضطراب

جيدا مهام كان ناصحا وصادقا وخملصا ومهام كانت إنجازاته يف تثبيت احلكم وإقراره، وليس 

هذا متعلقا باحلال مع هباء الدولة فحسب بل بالبوهيي  يف العرا  وفارس والري، فجميعهم 

 لغدر بمشاهري الوزراء كابن العميد والصاحب بن عباد وآخرين.محلوا إثم ا

وأول وزير يرد ذكره يف حكم هباء الدولة هو ابن املعلم والذي كان قد استوىل عىل هباء 

به، واملُبرَعد » الدولة حتى صار هو صاحب الكلمة العليا وا مر النافذ، وصار ب من َقرَّ امُلَقرَّ

صاحب املشورة بعزل اخلليلة الطائع لالستيالء عىل أمواله، ولقد ، ال سيام وهو (3)«من أبعده

استطاع ابن املعلم أن يوقع بعدد من كبار رجال الدولة كالوزير أيب نرص سابور بن أردشري 

، والوزير أيب (4)(ها221الذي مل يكن يرضيه با موال واهلدايا فقبض هباء الدولة عليه )

، وأساء ابن (5)(ها222ومه لكنه أفلت من القبض عليه )القاسم عيل بن أمحد إذ كان من خص
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، واستطاع بام له من نلوذ وقوة (1)املعلم السرية يف الناس فكان طامعا حيتال عىل أموال الناس

أن يمنع الشيعة من إقامة مأمتهم يف يوم عاشوراء بعد نحو ثالث  سنة، ثم وصل احلال إىل أن 

( مطالبا بقتل الوزير ابن ها222لة )مجادى اآلخرة حدث مترد عسكري واسع ضد هباء الدو

املعلم، وأعلن اجلند إرضابا عاما واعتصموا أمام باب الشامسية، وفوجئ هباء الدولة با مر 

وحاول بكل الطر  أن ُيعيدهم عن متردهم هذا فلم يستجيبوا فاضطر إىل القبض عىل ابن 

، فلم يكن أمامه خيار آخر إال تسليمه هلم املعلم وأصحابه فلم ُيرِضهم هذا وأرصوا عىل قتله

، وكان مقتله عربة لكل وزير حتى لقد قال عدوه الوزير أبو (2)(ها222فقتلوه )املحرم 

اف ن خُتَ أاملعلم ثم فعل به هذا حلقيق ب الدولة ابنَ  ب رجال كام قرب هباءُ إن ملكا قرَّ » القاسم:

 .(3)«هتُ َس البَ مُ 

ذا، فهو وإن كان قد نجا من تدبري ابن املعلم إال أنه ما وقد صد  أبو القاسم يف قوله ه

لبث أن وقع يف قبضة هباء الدولة نلسه الذي قبض عليه متهام إياه بأنه السبب يف إثارة هذا 

 التمرد العسكري عىل خصمه ابن املعلم.

واستخدم هباء الدولة يف منصب الوزارة وزيرين معا، الوزير السابق أبا نرص سابور 

أبو منصور صاحلان، إال أهنام كانا ضحية لتمرد عسكري آخر من اجلنود الدياملة )مجادى ومعه 

( الذين تأخرت رواتبهم فاقتحموا دار الوزير أيب نرص بن سابور فهرب ها222اآلخرة 

واختلى منهم، ثم استقال أبو منصور صاحلان من الوزارة، واضطرب منصب الوزير حتى 

 اء اجلند وعودة سابور إىل الوزارة.استقر احلال أخريا عىل إرض

( الذي كان من كبار قادة ها224وقبض هباء الدولة كذلك عىل أيب نرص خواشاذه )

عضد الدولة، وهو الذي كان يتوىل املوصل قبل أن يستويل عليها ابنا نارص الدولة احلمدا  

لكي يكون وزيرا  ( فهرب والتجأ إىل مهذب الدولة يف البطائح، وهناك راسله امللوكها271)

له، فراسله فخر الدولة البوهيي من الري، وصمصام الدولة من فارس، وبدر بن حسنويه 

 (.ها225أمري ا كراد، وكلهم يبذل له ما يريد، غري أنه تويف قبل أن يصل إىل فخر الدولة )

                                                 
 .11/255ابن كثري: البداية والنهاية  (1)

 .7/451ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ ، و262، 14/261ابن اجلوزي: املنتظم  (2)

 .7/452ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)
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( وكاد يعود الوزير أبو القاسم عيل بن أمحد ها225ثم اضطرب أمر الوزارة مرة أخرى )

إىل املنصب من ملجئه يف البطيحة عند مهذب الدولة، لكن سبقه إليها الوزير اللاضل الذي 

(، وعاد إىل ها226سارع السلر من واسط إىل بغداد. غري أنه أيضا ُقبض عليه يف العام التايل )

املنصب أبو نرص سابور بن أردشري، فلم يكمل هو اآلخر شهرين حتى هرب مرة أخرى إىل 

 .أبو العباس بن رسجرسحتى ظهر وزير جديد هو رة فارغا االوزبقي منصب البطيحة، و

فتأّمل هذه اآلراء » يعلق املؤرخ الوزير أبو شجاع عىل هذا التخبط واالرتباك بقوله:

الطريلة وا هواء العجيبة ىف تقارب ما ب  القبض واإلطال  والعزل والتولية حتى صار 

وهذا  حلياة الدنيا لعب وهلو ولكن ىف اللعب مستقيم وخمتّل.ا مر عجبا واجلد لعبا. عىل أّن ا

من املختل الذي ختاللت أعجازه وبواديه، وتناقضت أواخره ومباديه. فهل ترى ىف مجيع ما 

رشد من أخبار الدولة البهائية نظاما مستقيام حتمد سلوك مذاهبه وتدبريا جّيدا ينتلع بمعرفة 

 .(2)«(1)وما جيرى فيه من صواب فإّنام هو باالّتلا  كاّل فجميعه واهي ا سباب جتاربه؟

ولقد كان عىل الوزير إحكام أمر البلد املثقلة باللتن املذهبية ب  الشيعة والسنة وباللتن 

العرقية العسكرية ب  ا تراك والديلم وباالنلالت ا مني من انتشار اللصوصية واملجرم ، 

قدرون عىل السعاية به عند هباء الدولة الذي هو ُأُذن ثم بإرضاء ذوي النلوذ واملكانة ممن ي

يسمع ما يقال له.. ووزير كهذا يثري حاله املزيد من الشلقة، ولوال أن شهوة السلطان من 

 غرائز اإلنسان لزهد الناس يف منصب كهذا ومل يتقاتلوا عليه.

ا للتنة جديدة ما زال الوزير أبو نرص سابور يعود إىل منصب الوزارة بعد أن ُيعزل عنه

( ها211عجز عنها الوزير الالحق كام عجز هو عن فتنة سابقة، وقد جاءته اللتنة هذه املرة )

من اشتباك ب  ا تراك )وهم سنة( وب  أهل الكرخ )حي الشيعة( ورسعان ما تصاعد ا مر 

ة إىل مترد عسكري ضد الوزير أيب نرص فهرب منهم واختلى.. وكانت هذه هي املرة ا خري

 !(3)والوزارة ا خرية

                                                 
 دير.باالتلا : أي بالصدفة! بغري تدبري وال حسن تق (1)

 .7/222أبو شجاع: ذيل جتارب ا مم  (2)

يستحق الوزير أبو نرص بن سابور وقلة مل يكن يسمح هبا املقام، فآثرنا وضعها يف احلاشية، فلقد كان من  (2)

كان عليلا عن »خري الوزراء يف العرص البوهيي، وقد أطنب املؤرخون يف مدحه، يقول ابن اجلوزي: 

 =لباطن، وكان إذا سمع اآلذان ترك ما هو فيه من ا شغال وقام إىل الصالة،ا موال، كثري اخلري سليم ا
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( نائَب امللك ها212توىل الوزارة بعدئذ أبو جعلر احلجاج، وقد صار الوزيُر منذ )

البوهيي عىل بغداد، بعد أن صار مركز حكمه يف شرياز، لكن أبا جعلر ح  خرج من بغداد 

لالت ( اشتعل يف بغداد انها212ملواجهة قرواش بن املقلد أمري املوصل الطامع يف بغداد )

أمني كبري، وساد املجرمون واشتد اللساد وعم القتل والنهب والسلب وإحرا  البيوت 

وترويع الناس، ووصل احلال حدا مل يسع هباء الدولة إال أن يرسل وزيرا آخر هو أبو عيل بن 

أيب جعلر أستاذ هرمز، وعزل أبا جعلر بن احلجاج بعد أن أرضاه وَطيَّب قلبه، واستطاع 

يد أن يقيض عىل اللتن وأن يعيد اهلدوء نسبيا إىل بغداد، وعرف هذا الوزير اجلديد الوزير اجلد

وكانت  يب عيل جتربة سابقة ناجحة يف خوزستان  ،«عميد اجليوش» منذ تلك اللحظة بلقب

حيث استطاع إصالح أحواهلا وزيادة مواردها والعدل يف أهلها بعد أن كثرت مصادرات 

 .(1)ن احلجاجواليها السابق أبو جعلر ب

وكأنه البديل الناجح دائام  يب جعلر احلجاج، « عميد اجليوش» وهبذا أصبح أبو عيل

( لكن الغلبة فيها كانت لعميد اجليوش، ها212فاشتعلت بينهام معارك يف العام التايل )

 ولكنها َغَلَبة منقوصة  نه كان كثريا ما ُيضطر إىل احلرب يف خوزستان ال سيام بعد ظهور أيب

 العباس بن واصل يف البطيحة.

لكن أمور العرا  كانت أفضل نسبيا يف والية عميد اجليوش، وقد حقق هو استقرارا يف 

ذلك املنصب من بعد مسرية طويلة من اضطرابات العزل والتولية، فظل حيكم العرا  ثام  

خون بحسن ( وهو يف التاسعة وا ربع  من عمره، وقد أفاض املؤرها421سن  حتى تويف )

 سياسته وتدبريه وقوته ودوره يف إصالح العرا  الذي كان حافال باللتن!

                                                 
(، ولعل هذا االرتباك 15/172)ابن اجلوزي: املنتظم « ومل يعبأ بيشء إال أنه كان يكثر الوالية والعزل= 

عىل يف القرارات هو سبب فشله ا ول، لكن التاريخ العلمي حيلظ له سبقه يف إنشاء أول مدرسة موقوفة 

الذي « بيت احلكمة»وكانت عىل غرار « دار العلوم»(، حيث أنشأ مكتبة عامرة سامها ها222اللقهاء )

أنشأه الرشيد، ومجع فيها نحو عرشة آالف كتاب وخمطوطة من نلائس العلم وذخائز العلامء وكثري منها 

قهاء وطالب العلم، كانت النسخ ا صلية املكتوبة بخطوط املؤلل  أنلسهم، وجعلها وقلا عىل الل

)ابن كثري: البداية والنهاية « أشهر مكتبة يف بغداد بل كانت جممعا للعلامء وا دباء واللالسلة»فكانت 

 (.22، وعيل ظريف ا عظمي: تاريخ الدولة اللارسية يف العرا  ص11/257

 .2/15ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)
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فوصل « فخر امللك عميد اجليوش»باثم أرسل هباء الدولة بعده أبا غالب الذي تلقب 

( ها421(، وأعانته ا قدار بوفاة أيب جعلر احلجاج يف ذات العام )ها421بغداد )ذي احلجة 

عهده بالتقرب من الناس فخالل ا شهر الثالثة )رجب، شعبان،  يف ا هواز، وبدأ الوزير

عىل اللقراء واملساك  واملقيم  صدقات كثرية » ( أنلق أمواال وأجرىها422رمضان 

باملشاهد واملساجد وغري ذلك، وزار بنلسه املساجد واملشاهد، وأخرج خلقا من املحبوس  

 .(1)«و  الدقيقر دارا عظيمة عند سمَّ وأظهر نسكا كثريا، وعَ 

وانتهى عهد هباء الدولة وقد استقر أمر العرا ، وامللارقة أنه مل يستقر إال بعد أن تركه 

هباء الدولة وانتهى ارتباكه يف التولية والعزل، وجاء عىل رأس الوزارة رجال أقوياء أقاموا 

ارات هباء ا مر بعد أن حترروا من سعايات الوشاة التي كانت صاحبة ا ثر ا كرب يف قر

 الدولة الذي كان ُأُذنا يسمع ما ُيقال له.

باتت عاصمة اخلالفة مركزا لالضطرابات من كل نوع: اللتن ب  » يف عهد هباء الدولة

الشيعة والسنة، والديلم وا تراك، حركات العيَّارين واللصوصية، متردات اجلند، موجات 

القتصادية، قلة مواردها، اختالل إدارات الدولة الزدياد الرصاعات الغالء وسوء ا حوال ا

 .(2)«الداخلية وتليش اللساد

وكانت اللتن املذهبية التي زرعها معز الدولة قبل نصف قرن قد آتت ثامرها اخلبيثة، 

وأصبحت العرا  مرتعا للمعارك املذهبية ب  السنة والشيعة، ويف ظالل املعارك املذهبية 

الت االنلالت ا مني وقطع الطر  والسلب والنهب وإحرا  البيوت واغتصاب تنمو حا

ا موال، فتصري اللتنة الواحدة مركبة ومتضاعلة، ثم أفرز كل هذا عصابات تعمل وحدها 

ولو مل يكن ثمة فتنة مذهبية! ثم ال تستطيع السلطة إمخاد اللتنة إال بمزيد من القوة ُتذهب 

 املزيد من ا رواح!

فعلت السلطة إلمخاد اللتنة التي نشبت يف الكرخ )حي الشيعة( ب  السنة والشيعة هكذا 

                                                 
 .11/212ابن كثري: البداية والنهاية  (1)

 .142تاريخ الدولة البوهيية صد. حسن منيمنة:  (2)



 البويهينيعصر سيطرة الباب الرابع:    

 

429 

( والتي هدأت بتصالح ب  ها224، لكن احلال اشتعل مرة أخرى يف فتنة )(1)(ها222)شوال 

السنة والشيعة بعد كثري من اخلسائر واحلرائق لكنها مل هتدأ مع عصابات اللصوصية التي 

نحاء وصارت تظهر هنارا وتأخذ ا موال جهارا وبلغت ا حوال عاثت فسادا يف هذه ا 

فلم يكن من سبيل إال محلة عسكرية أخرى لُيقىض عىل هذه  ،مرحلة يف غاية الضيق واحلرج

 .(2)العصابات

ال من أهل السنة وبدأو ذي احلجة  26يف تنليذها ) اثم نبتت فكرة جديدة لدى اجلُهَّ

ذي احلجة(، فمثلام ادعى  12عيد غدير خم لدى الشيعة )( أي بعد ثامنية أيام من ها221

ال أن يوم ) دخول » ذي احلجة( هو يوم عيد 26الشيعة أن هذا يوم عيد ادعى هؤالء اجلُهَّ

فجعلوا يضعون الزينات وحيتللون عىل غرار ما كان يلعل الشيعة،  ،«النبي وأبو بكر الغار

حزان يف يوم عاشوراء ملقتل احلس  أعلن ومثلام كان الشيعة يعلنون النواح واللطم وا 

( يوم مأتم ونواح  نه يوم مقتل مصعب بن الزبري بن ها212املحرم  12هؤالء اجلهال يوم )

وهذا من باب مقابلة البدعة ببدعة مثلها، وال يرفع » العوام، ويعقب ابن كثري عىل هذا بقوله:

 .(3)«البدعة إال السنة الصحيحة

خل ا جناد عىل خط الرصاع، فحدث اشتباك ب  العسكر ا تراك يف اللتنة التالية د

(، وبطبيعة احلال كان أهل السنة مع ا تراك عىل خصومهم الشيعة ها211وب  الشيعة )

واشتعلت املعارك وذهب فيها كثري من القتىل ومل يعد أحد قادرا عىل التدخل حتى إن الوزير 

مترد ا تراك ضده، مما زاد يف فرتة الرصاع حتى  نرص بن سابور هرب من بغداد بعد أن حتول

 .(4)أهناه ا رشاف والزعامء الشعبيون فيام بعد

يف اللتنة التالية جاء تطور جديد، لقد دخل النصارى يف العرا  إىل املشهد املتشابك، 

ِرقت فيها كنيسة هلم وسقط جزء منها عىل مجاعة من  واشتعلت بينهم وب  املسلم  معركة ُأحر

(، وكانت تلك فرصة لعودة عصابات السلب والنهب ها212املسلم  فُقتِلوا )ربيع ا ول 

                                                 
 .7/451ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .11/257، وابن كثري: البداية والنهاية 7/461ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .11/272ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

 .2/12ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (4)
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واإلحرا  إىل بغداد من بعد ما اختلوا لبعض الوقت منذ أن جاء أبو جعلر احلجاج نائبا عىل 

بغداد، فانتهزوا فرصة خروج هذا ا خري لقتال قرواش بن املقلد أمري املوصل، وبلغ اللساد 

ا ظهر معه أن أبا جعلر احلجاج مل ُيللح يف حل املشكالت بل كان وجوده بمثابة التسك   حد 

هلا، فع  هباء الدولة أبا عيل بن أيب جعلر املعروف بأستاذ هرمز والذي تلقب بعميد اجليوش، 

، لكنها انلجرت (1)فاستطاع عرب احلزم والسياسة أن يسكن اللتنة املذهبية والطائلية يف بغداد

( وأصبحت غطاء جديدا النتشار العصابات وأعامهلم فاختذ عندئذ ها212رى )مرة أخ

ه الشيعة ابن املعلم، يإجراءات حاسمة: منع اجلميع من إظهار أعيادهم أو مآمتهم، نلى فق

 .(2)فنزع هبذا أسباب اللتنة واستقام ا مر يف بغداد

ال تلك التي تلجرت ولتسع سنوات تالية ال نجد فتنة مذهبية تستحق الذكر، اللهم إ

ه الشيعة ابن املعلم يف ي( وقد بدأت ببعض اهلاشمي  الذين سبوا فقها212رجب  12)

مسجده، فتعصب له أنصاره من الشيعة وذهبوا ليسبوا فقيهي أهل السنة الكبار: أبا حامد 

اإلسلراييني وابن ا كلا ، لكن السلطة احتوت ا مر برسعة فحبست أهل اللتنة فسكن 

ر قليال، وعاد اللقيهان إىل بيرتيرهام. لكن اللتنة عادت إىل االشتعال مرة أخرى بأكرب مما ا م

ا وادَّعوا أنه وهو خمالف للمصاحف « مصحف ابن مسعود» كانت ح  أظهر الشيعة مصحل 

( فثار الشيعة وغضبوا، وحدث مترد واسع ها212رجب  21كلها، فأشار اللقهاء بحرقه )

اكم بأمر اهلل العبيدي )اللاطمي( ووقعت اللتنة يف بغداد من جديد، حتى هتف الشيعة للح

ودخلت اخلالفة عىل اخلط بإعانة أهل السنة عىل الشيعة فاحرت  كثري من البيوت والدور 

ه الشيعة ابن املعلم وأصدر أوامره بمنع التعرض لذكر يواملواقع، وأعاد عميد اجليوش نلي فق

 ثم شلع بعض ا عيان يف ابن املعلم فأعيد إىل بغداد. الشيخ  أيب بكر وعمر أو عيل،

لوال هذه اللتنة لكان عهد عميد اجليوش قد مرَّ كله بال فتن مذهبية تقريبا، ولكن رجال 

فتنة واحدة من بعد ما كانت اللتن قائمة دائام، هلو  -وهي تسع سنوات–قامت يف واليته 

 رجل يستحق اإلشادة والتكريم!

( فكان الذي توىل العرا  بعده فخر امللك، ومن ها421يوش )ثم مات عميد اجل

                                                 
 .11/271، وابن كثري: البداية والنهاية 2/21 ثري: الكامل يف التاريخ ابن ا (1)

 .11/221، وابن كثري: البداية والنهاية 6/22ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)



 البويهينيعصر سيطرة الباب الرابع:    

 

431 

املؤسف أنه أعاد وضع بذور اللتن من بعد ما كانت قد مخدت، فقد سمح للشيعة بإعادة 

ذي  12( وسمح هلم بإقامة عيد غدير خم )ها422تم واللطم والنواح يف عاشوراء )آامل

كون له شأن نأيت له الحقا بإذن اهلل احلجة( حتى أطلت اللتنة برأسها من جديد.. وهو ما سي

  تعاىل.

منذ زمن انحرس سلطان اخلالفة عام هو خارج العرا ، لكن عهد هباء الدولة محل ضعلا 

جديدا، إذ صارت السلطة يف بغداد ال طاقة لدهيا عىل أبسط واجباهتا، وهو محاية احلجاج إىل 

 مكة، وصارت ال حتاول!

القرامطة هم الذين هيددون احلجاج يف طريقهم إىل مكة ظهر يف ومن بعد ما كان 

منطقتهم رجل جديد هو ا صيلر ا عرايب، أمري ا عراب يف منطقة الصلراء، واستطاع أن 

( أن يلتزم ها222يقهر القرامطة الذين كانوا قد ضعلوا حتى عرض عىل اخلالفة )ذي القعدة 

مقابل أن ُيويل عىل  (1) يف رش  اجلزيرة العربيةبحراسة احلجاج وأن  طب للخليلة العبايس

 هذه املناطق، فأجيب إىل هذا.

( إذ قال بأن ا موال التي أرسلت إليه كانت مزيلة، ها224غري أنه أوقف احلج يف عام )

فطلب من احلجاج تعويضها وإال مل حيجوا، وملا مل تتحرك السلطة يف بغداد مل يسمح للحجاج 

 .(2)ورينبالعبور وعادوا حمس

ثم ظهر زعيم آخر لألعراب يدعى ابن اجلراح مارس ذات التسلط عىل احلجاج 

وصارت قبائل ا عراب تنهبهم، ويف ظل سكون سلطة بغداد ظهر أمري ا كراد يف إقليم 

( فأكثر النلقة عىل احلجاج وبذل العطاء لألعراب ليكلوا ها222اجلبال بدر بن حسنويه )

ا مل يمنع أن يتكرر هذا يف سنوات تالية، فلقد اعتقل ابن اجلراح ذاهم عن احلجاج، لكن هذأ

( ومل يطلقهام إال بلدية تسعة آالف دينار، وللساد ها221 الريض واملرتيض يف حج ) الرشيل

(، ويروي ها212( و)ها212الطريق وانعدام النارص مل حيج أحد من العرا  أو ما وراءها )

 ى حسن ( لوال أن أنقذمها اهلل بقارئها214جاج )املؤرخون أن ا صيلر حبس ركب احل

                                                 
 يف ذلك الوقت كان العبيديون )اللاطميون( قد سيطروا عىل مكة واملدينة، وكان ُ طب هلم هناك! (1)

 .11/257، وابن كثري: البداية والنهاية 7/462ل يف التاريخ ابن ا ثري: الكام (2)
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 الصوت قرآ القرآن يف حُضة ا صيلر فر  قلبه فسمح باحلج.

واستمرت سلطة ا عراب وإعاقاهتم للحجاج أو خطف بعضهم لطلب اللدية، 

عوام التالية ودخلت قبائل أخرى عىل خط هنب  وتوسعت عمليات اإلعاقة واخلطف يف ا

( كانت يف سيا  ها422ن تام من السلطة، اللهم إال مرة واحدة عام )احلجاج يف ظل سكو

رصاع سيايس ب  الوزير فخر امللك يف بغداد وخصومه من بني خلاجة وهم مستقلون يف 

وهم –مناطق نلوذهم بالكوفة، لذا فح  أغاروا عىل احلجاج استعان فخر امللك ببني مزيد 

الذين هنبوا احلجاج حتى أدركوهم عند البرصة فاستطاعوا مطاردة  -املستقلون يف احللة

 .(1)فقتلوا منهم وأرسوا وأدركوا بعض ما بقي معهم مما هنبوا من أموال احلجاج

 وفاة بهاء الدولة

مجادى  5وبعد هذه احلياة احلافلة باالهنيارات عىل مجيع املستويات، تويف هباء الدولة )

أبيه عضد الدولة، بعد حكم دام نحو ربع ( بأثر مرض الرصع الذي ورثه عن ها422اآلخرة 

 القرن، وبعد عمر بلغ ثالثا وأربع  سنة إال شهورا.

وكان هباء الدولة ظاملا غشوما سّلاكا للدماء، حتى إنه » وصله ابن تغري بردي بقوله:

ومل يكن يف ... كان خواّصه هيربون من قربه. ومجع من املال ما مل جيمعه أحد من بنى بويه

 .(2)«بويه أظلم منه وال أقبح سرية ملوك بنى

 سلطان الدولة ومشرف الدولة

 أخاه ىلَّ وَ ، بوصية أبيه، فامللك بعده ابنه سلطان الدولة أبو شجاع وىلهباء الدولة تملا تويف 

 .جالل الدولة أبا طاهر البرصة وأخاه أبا اللوارس كرمان

( بحضااور هااا424 ربيااع ا ول 1وتاام االحتلااال الرساامي بتنصاايب ساالطان الدولااة )

شااعار الدولااة –ساابعة أثااواب أعالهااا ذات اللااون ا سااود  -كالعااادة–اخلليلااة الااذي ألبسااه 

ومعها عمة سوداء بخالف الزينة كالتاج املرصع والسوارين يف اليدين والطاو  يف  -العباسية

 الرقبة، وقراءة العهد من اخلليلة بتوليته إدارة ا مور.

                                                 
 .2/72ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)
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 البويهينيعصر سيطرة الباب الرابع:    

 

433 

ن بعد هباء الدولة، فهذا سلطان الدولة يتوىل احلكم وهو ولقد ازداد حال السلطة سوءا م

يف احلادية والعرشين من عمره وقد ورث تركة مثقلة ال سيام يف العرا  التي كان يقوم بأمرها 

 يف ذلك الوقت الوزير فخر امللك أبو غالب.

لقد كان انتقال هباء الدولة من بغداد إىل شرياز من أهم العوامل التي جعلت إصالح 

 ا حوال يف العرا  ليس عىل أولويات السلطة البوهيية!

وهلذا سنرى السلطة البوهيية تواصل االهنيار واالنحدار، ومل يعد هبا قوة لتستعيد ما 

خرج من سلطاهنا يف العرا ، وال قوة إلنقاذ احلج الذي تعطل أعواما كثرية وصار ال حيج من 

 للتن يف العرا  من وقت إىل آخر.العرا  وال من الرش  أحد، فضال عن اشتعال ا

عىل أن أخطر ما كان يف عهد سلطان الدولة هو ذلك الرصاع املشتعل بينه وب  أخيه 

مرشف الدولة، وهو الذي أعاد للذاكرة رصاعات اإلخوة البوهيي  قبل ربع قرن: صمصام 

وانتزاعه حكم رشف الدولة مالدولة ورشف الدولة وهباء الدولة، ثم انتهى احلال إىل انتصار 

العرا ، عىل أن هذا ا خري مل يعمر طويال فامت بعد أقل من مخس سنوات مل يكن فيها من 

 ا حداث املهمة الكثري.

ولذلك فضلنا مجع عهدي ا خوين: سلطان الدولة ومرشف الدولة معا، فحاهلام ال 

صارت   تلف كثريا، لنرى: رصاعات السلطة ثم عالمات ضعف السلطة البوهيية التي

 مريضة.

عىل أنه إن كان من مزية هلذا الضعف والرتاجع فإنام كان عودة بعض النلوذ إىل اخلليلة 

العبايس بعد طول مخول وخلوت، فصار التاريخ يذكره يف بعض املواقف، وصار له بعض أثر يف 

 بوهيية.حياة السياسة وعامل الناس من بعد عزلة كاملة أطبقت عىل اخلالفة منذ بداية الدولة ال

أول ما يطالعنا من حوادث مهمة يف بالط البوهيي  هي استدعاء سلطان الدولة لنائب 

(، ومل يشلع ها426العرا  فخر امللك، ثم القبض عليه وقتله ومصادرة أمواله )ربيع ا ول 

ارشا هلذا إال له إنجازه يف العرا  طوال سنواته اخلمس املاضية، وال يروي املؤرخون سببا مب

أهنم يشريون إىل جتاهل فخر الدولة ملظلمة امرأة كان أحد رجاله قد قتل زوجها، فصارت 
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يا فخر امللك القصص التي تكتب له الشكاوى ويتجاهلها حتى توصلت إليه مرة فقالت: 

 كنت أرفعها إليك وال تلتلت إليها قد رصت أرفعها إىل اهلل تعاىل، وأنا منتظرة خروج التوقيع

 .(1)، فكانت نكبته بعد ذلك بقليلمن جهته

ثم بدأ رصاع اإلخوة عىل النلوذ، والبداية كانت من أيب اللوارس ا مري عىل كرمان، 

ذلك أنه طمع يف أن يكون هو صاحب امللك، وأعانه عىل هذا أمراء الديلم الذين كانوا يف 

عىل هذا، فأعد جيشه برسية جيشه إذ أغروه بانتزاع امللك من أخيه سلطان الدولة حتى عزم 

تامة وخرج به إىل شرياز ومل يشعر سلطان الدولة إال وقد وصل أبو اللوارس إىل أطرافها، 

فسارع بتجهيز جيشه والتقى معه يف معركة أسلرت عن هزيمة أيب اللوارس وانسحابه إىل 

 كرمان.

فانسحب أبو  وبطبيعة احلال طارده سلطان الدولة إىل كرمان فلم يعد مأمون اجلانب،

ملك الدولة الغزنوية وفاتح –اللوارس وجلأ إىل امللك العظيم حممود بن سبكتك  الغزنوي 

والذي كانت خراسان من أمالكه، فأحسن استقباله وأكرمه، ووافق عىل طلبه فأمده  -اهلند

 بجيش استعاد به كرمان ثم اقتحم به شرياز نلسها يف غيبة سلطان الدولة الذي كان حينئذ يف

 بغداد.

لكن سلطان الدولة ما لبث أن عاد مرسعا إىل فارس، ونشبت احلرب بينه وب  أخيه، 

( فيخرس شرياز، ثم تطارده جيوش ها422وللمرة الثانية يلقى أبو اللوارس هزيمة قاسية )

سلطان الدولة فتأخذ منه كرمان للمرة الثانية، وينسحب الجئا هذه املرة إىل ابن عمه شمس 

ك مهذان بعد أن ساءت عالقاته مع أحد كبار قادة حممود بن سبكتك ، ثم جلأ إىل الدولة مل

مهذب الدولة أمري البطائح، فأحسن استقباله بل وأنزله يف داره، وهناك عرض عليه أخوه 

أن يأيت إليه، لكنه مل يلعل، ولربام كان يشك يف جالل الدولة  -أمري البرصة–جالل الدين 

 طان الدولة.ويتحسب من والئه لسل

وبعد هذه اهلزائم املتتالية ورحالت اللجوء، جرت املساعي السياسية بينه وب  سلطان 

الدولة حتى عادت املياه إىل جمارهيا وأعاد سلطان الدولة توليته عىل كرمان، وأتى له بمنشور 
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 .(1)(ها412الوالية واخللع من اخلليلة )ربيع ا ول 

نجد سلطان الدولة قد خرج من شرياز إىل بغداد فدخلها  وإذا عدنا باملشهد إىل الوراء،

( يف موكب فاخر، بل إنه صنع لنلسه مظاهر التعظيم التي مل تكن إال للخليلة، فقد ها422)

كانت ُتُضب الطبول عىل أبواب دار اخلالفة عند الصلوات اخلمس، ومل يكن ُيلعل مثل هذا 

الدولة الذي كانت ُتُضب الطبول عند   حد من ملوك البوهيي  وال حتى  عظمهم عضد

، وهو الزواج (2)داره ثالث مرات، وهناك تزوج من بنت صاحب املوصل قرواش بن املقلد

 الذي صنعته السياسة!

مل يبق سلطان الدولة يف بغداد كثريا فلقد جاءته أخبار أخيه أيب اللوارس الذي استعاد 

أن سيكون هلذا اخلروج أثر خطري يف بغداد كرمان واقتحم شرياز، فخرج مرسعا.. ومل يتوقع 

 نلسها!

كان املشهد يف بغداد ينذر بأزمة منذ ُقتِل الوزير احلصيف فخر امللك أبو غالب، إذ 

 ،ضعيف الصناعة» توالها بعده احلسن بن سهالن الذي كان رغم قوته وشجاعته وسطوته

وال يده عن  ،لسانه عن قول ال يرد ،قلُ حديد اخلُ  ،رسيع الغضب ،قليل البضاعة يف الكتابة

، ويذكر ابن ا ثري أن (3)«حتى إنه ربام هنض من جملسه إىل الديلمي ولكمه بيده ،بطش

والية العرا  حتتاج إىل » سلطان الدولة ح  عرض والية العرا  عىل أحد قادته نصحه قائال:

د يف هذا ، لكن احلسن بن سهالن ترك بغدا(4)«من فيه عسف وخر  وليس غري ابن سهالن

الوقت العصيب لتأديب زعيم من بني أسد كانت بينهام عداوة قديمة وشغلته احلرب معه 

 زمنا حتى انترص بَقَدر عجيب من بعد ما كاد هيلك.

وهبذا فرغت بغداد من سلطان الدولة ومن نائبه عليها، ويبدو أن ما وقع من اضطراب 

رد واسع يف بغداد ضد الديلم ومسارعة لسلطان الدولة كان من الوضوح بحيث رسى مت

( الذين َضُعف أمرهم ومل يستطيعوا الدفاع عن أنلسهم فهربوا إىل واسط جنوبا، ها422)

                                                 
 .15/124ابن اجلوزي: املنتظم  (1)

 .15/126نتظم ابن اجلوزي: امل (2)

 .127، 12/126الصلدي: الوايف بالوفيات  (2)
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وحاول أهل واسط وجندها من ا تراك أن يوقعوا بالديلم هناك إال أن اجتامع املنسحب  من 

م حتى انترصوا بغداد مع الديلم يف واسط جعل هذا عسريا، فقاوم الديلم ودفعوا عن أنلسه

وقتلوا من أهل واسط ومن اجلند ا تراك فيها كثريا، وبانسحاب اجلنود الديلم من بغداد 

فاشتد االنلالت ا مني وسادت عصابات اللصوص  ،ازدادت السلطة ضعلا عىل ضعف

واملجرم  وعاشت بغداد وقتا يف غاية الُعرس والشدة وفسد احلال فيها فسادا كبريا، ال سيام 

، وهكذا اللتن (1)ضيلت إىل هذا فتنة مذهبية جديدة ب  السنة والشيعة يف حي الكرخوقد أ

 يأيت بعضها ببعض ويلتح بعضها باب بعض.

وما إن انترص سلطان الدولة عىل أخيه أيب اللوارس حتى جاءته أنباء بغداد، وكيف أن 

ا إىل واسط، فثار خروج نائبه منها قد أشعل فيها اللساد حتى ُطرد العسكر الدياملة منه

غاضبا، ويف هذه ا ثناء كان ابن سهالن قد انتهى من حربه فعاد مرسعا إىل واسط التي 

تشتعل باملواجهات ب  الديلم من جهة وب  العامة وا تراك من جهة فدخلها وأمخد اللتنة 

عاد مرسعا بقسوة وقتل عددا ممن اهتمهم فيها، ثم وصلته يف واسط أنباء بغداد املشتعلة أيضا ف

( فخاف منه املجرمون فهربوا واختلوا، وأمخد ما بقي من مظاهر ها421إليها )ربيع اآلخر 

اللتنة ومل يستثن أحدا حتى نلى بعضا من العباسي  من بغداد، كام نلى فقيه الشيعة، ووضع 

ثكنات عسكرية يف منطقة النزاع الدائم هذه، فيام ب  الكرخ )حي الشيعة( وناحية باب 

برصة )حي السنة(، وبطبيعة احلال يف مثل هذه الظروف كان نزول العسكر الدياملة من ال

أقسى ا مور عىل أهل بغداد، فهم عسكٌر يف مهمة عسكرية يتعاملون مع قوم يروهنم 

متمردين وهم عىل مذهب الشيعة الزيدية وإن كانوا واقعيا غري متدين  أصال بل مل يكونوا 

 .(2)حتى الزنا يف هنار رمضان يف هذه الثكنات، فزاد هبم البالء يكلون عن رشب اخلمر أو

خرجت الوفود والبعوث والشكايات إىل سلطان الدولة مما فعله ابن سهالن، فلقد زاد 

يف تنكيله بأهل بغداد وبا جناد ا تراك زيادة يف قمع اللتنة وانتقاما ملا كان يف حال غيابه، 

فوعدهم بإصالح ا حوال،  -كان حينئذ يف واسط الذي–والتقوا مع سلطان الدولة 

واستدعى ابن سهالن، لكن هذا ا خري أبرص مصري الوزراء قبله فلم حيُض إىل سلطان 
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الدولة بل هرب منه إىل املوصل ثم إىل ا نبار ثم إىل البطيحة ثم إىل البرصة.. فانتهت بذلك 

 واليته عىل بغداد!

ارة، فقد وليها أبو القاسم بن فسانجس لكن مل ومن بعد ابن سهالن ارتبك أمر الوز

( ثم وليها بعده أبو غالب احلسن بن ها421يلبث أن ُقبِض عليه قبل أن يكمل العام )

 .(1)منصور

كان وجود السلطان البوهيي يف العرا  مليدا للقسم الرتكي من اجليش، وهذا هو ما 

تته التجارب التار ية طوال أكثر من ن منذ أوهلم )معز الدولة( وأثبوفهمه السالط  البوهيي

نصف قرن، لقد كان السلطان البوهيي حريصا عىل التوازن ب  ا تراك والدياملة يف اجليش، 

  ن هؤالء الدياملة حتولوا يف أغلب ا حوال إىل مرتزقة ينحازون ملن يدفع أكثر.

االنتقام ا خري البن وهلذا كان ما نزل با تراك منذ خروج هباء الدولة إىل شرياز وحتى 

 يءسهالن دافعا هلم ليتمسكوا بوجود السلطان البوهيي يف بغداد، فلم ُيللت ا تراك فرصة جم

–سلطان الدولة، وطالبوه بالبقاء يف بغداد، فإن مل يكن فليويل عليها أخاه مرشف الدولة 
كاليجار، ومتسكوا  أو ابنه أبا -(2)الشخصية التي بدأ يلمع نجمها والتي يميل إليها ا تراك

هبذا املطلب حتى مل يستطع سلطان الدولة اإلفالت منهم ولو باهلرب إىل واسط، وحاول أن 

يللت من مطالبة أخيه هذه خوفا من اجتامع أخيه مع ا تراك لكنه مل يقدر عىل هذا، واضطر 

، وتم إىل مراسلة أخيه بالتولية عىل بغداد، وبعد جمادالت وملاوضات وافق مرشف الدولة

 !(3)االتلا  ب  ا خوين عىل هذا، بعد أن تعاهدا أن أحدمها لن يستخدم ابن سهالن وزيرا

َوَقَر يف نلس سلطان الدولة أن بغداد هبذا الشكل ستنلصل عنه، فأخوه ذو الشخصية 

القوية صار له ظهر قوي با جناد ا تراك كام لن يصعب عليه رشاء والء الدياملة، ولكنه ما 

تطيع أن يلعل شيئا يف ذلك الظرف، ومثل هذا التخوف مل يكن ليغيب عن مرشف كان يس

الدولة وفيام نظن فلقد كان مرشف الدولة هو البادئ باشرتاط أال يستوزر أخوه ذلك الرجل 

  االتلا .امالقوي العنيف ابن سهالن فاشرتط أخوه املثل فتم بينه
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، إال وع  ابن سهالن وزيرا له، لكن سلطان الدولة ما إن خرج من بغداد ووصل تسرت

بل وكلله باستعادة العرا ، فجمع مرشف الدولة كل من استطاع مجعهم من اجلنود ا تراك 

يف بغداد ويف واسط ثم استعان بأمري بني مزيد أبا ا ََغّر دبيس بن عيل، وخرج بجيشه إىل 

لة حصارا واسط فانسحب أمامه ابن سهالن حيت حتصن بواسط، فحارصه مرشف الدو

طويال وحمكام حتى غلت ا سعار ونلد الطعام فأكلوا حتى الكالب، ثم مل جيد ابن سهالن 

 .(1)حال إال االنسحاب وتسليم واسط إىل مرشف الدولة

وكام كان متوقعا، انحاز الدياملة يف واسط إىل مرشف الدولة، وأحسن هو استقباهلم 

وح  حاول سلطان  ،-أمري البرصة–الدولة  باإلقطاعات وا موال، ثم حتالف مع أخيه جالل

الدولة اخلروج ملواجهة أخيه جاءته ا نباء بأن مرشف الدولة قبض عىل ابن سهالن وَسَمل عينيه، 

فأصابه الضعف واإلحباط وعاد قبل أن يبلغ ا هواز، ويف ا هواز مترد عليه اجلند ا تراك فيها 

وهبذا فقد العرا  متاما، وصار ، (2)ع أن يدخلهاوأعلنوا والءهم ملرشف الدولة حتى مل يستط

 مرشف الدولة أقوى من أخيه سلطان الدولة.. عىل ا قل، صار ا قوى يف العرا .

( ُقطِعت ها412(، ومنذ بداية العام اجلديد )املحرم ها411كانت هذه املعارك يف )ذي احلجة 

 هو مرشف الدولة بن هباء الدولة.اخلطبة عن سلطان الدولة، وصار السلطان البوهيي يف بغداد 

مل تعد القوة جُتدي يف مواجهة مرشف الدولة، هلذا جلأ سلطان الدولة إىل احليلة، 

واستطاع أن يتواصل مع جمموعة من الدياملة يف بغداد حتى نلذوا مؤامرة كبرية: لقد استأذنوا 

 هواز( ويبدو أن مرشف الدولة يف اخلروج إىل ديارهم وإقطاعاهتم يف خوزستان )إقليم ا

مرشف الدولة داخله شك فيهم، فلهذا أرسل معهم وزيره القوي أبا غالب احلسن بن 

منصور، ورغم أن الوزير أحس بأن حياته مهددة واعترب خروجه إىل ا هواز معهم خماطرة 

إال أنه سار معهم يف هناية ا مر، وهناك قتلوه، وأعلنوا الوالء لسلطان الدولة، ومل يستطع 

 تراك أن يغيثوه أو ينقذوه بل أفلتوا بأنلسهم وجلأوا إىل طراد بن دبيس وهو أحد ا مراء ا

 .(3)(ها412املستقل  يف أطراف بغداد ممن هلم عالقات جيدة مع مرشف الدولة )
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وهبذا استعاد سلطان الدولة ا هواز وأنلد ابنه أبا كاليجار ليكون أمريها.. وخرجت 

 من حكم مرشف الدولة!

بدا أن املشهد ينذر بحرب طويلة ب  ا خوين، فسعى بعض الكبار وأصحاب النلوذ يف و

( عىل أن يكون العرا  ملرشف الدولة وفارس ها412الصلح بينهام، ونجحوا، وتم الصلح )

وكرمان لسلطان الدولة وال يبغي أحدمها عىل أمالك اآلخر، وبدأ شعور عام من االستقرار حتى 

الذي قبل الوزارة بعد رفض منه وإحلاح شديد من –لة أبا احلس  الرخجي إن وزير مرشف الدو

( وأوقف عليه كثريا من ها412بدأ يف بناء مستشلى كبري يف واسط )رمضان  -مرشف الدولة

( ها414ا وقاف، مما يوحي بانتهاء حالة احلرب! كام رجع مرشف الدولة إىل بغداد )املحرم 

أظهر  ؛اء وا عيان والقضاة واللقهاء، وتبادلوا املجامالت املعتادةواستقبله اخلليلة ومعهم الوزر

 .(1)اخلليلة السعادة والرضا، وأظهر مرشف الدولة التعظيم واالحرتام للخليلة

ما إن استقر ا مر ب  ا خوين حتى فسد احلال يف بالط مرشف الدولة، إذ خرج منه 

ل ذو تاريخ غامض وشخصية ماكرة.. الوزير املخلص أبو احلس  الرخجي ودخل إليه رج

 ذلك هو أبو القاسم املغريب.

أما خروج الوزير الرخجي فكان بأثر من وشاية خادم له كان الوزير قد صادر أموال 

صديق له هيودي، وأثبت مرشف الدولة مرة أخرى أن البوهيي  هم أسوأ امللوك لوزرائهم 

اسم املغريب فكان بعد رحلة طويلة بدأها (، وأما دخول أيب القها414فسارع بعزله )رمضان 

مع أبيه وخالصتها: أن أباه كان من رجال سيف الدولة احلمدا  فهاجر إىل مرص حتى قتله 

يف  ىءهناك احلاكم بأمر اهلل، فعاد االبن إىل الشام يريد أن ينتقم  بيه والتحق بزعيم بني ط

فخرج عليه ثم بايع ، (2)بأمر اهللالشام حسان بن امللرج فحرضه عىل اخلروج عىل احلاكم 

                                                 
 .122، 2/127، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 15/152ابن اجلوزي: املنتظم  (1)

كان الطائيون يف هذه اللرتة أصحاب نلوذ واسع يف الشام، وكانوا من ألد أعداء العبيدي  )اللاطمي (،  (2)

ثنا عنه يف موضعه، وكيف أنه كان قد ولعل القارئ الكريم يذكر هروب اللتك  من بغداد، وقد حتد

حتالف مع القرامطة ومع الطائي  حلرب العبيدي ، لكن اخلليلة العبيدي بذل أمواال كثرية للملرج 

(.. وكان الطائيون يف تلك ا ثناء يغريون عىل ها267فانسحب من املعركة، ثم إنه سلم اللتك  إليه )

= ون أحد مراكز القوى املهمة يف تلك املنطقة التي تنترش بعض مدن الشام ويستولون عليها، فهم يشكل
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 مري مكة الذي خرج هو اآلخر عىل احلاكم بأمر اهلل، لكن احلركة فشلت، وعاد إىل العرا ، 

وفيها توجس اخلليلة منه خيلة  نه قادم من مرص و شى أن يكون عينا أو رجال للعبيدي  

شيته، فذهب إىل املوصل لدى )اللاطمي (، فمنع الوزيَر أبا غالب فخر امللك من إحلاقه بحا

قرواش بن املقلد، ثم تقلبت به ا يام فعاد مرة أخرى إىل العرا  ليصري وزيرا ملرشف الدولة 

وكتب رسالة رفعها إىل اخلليلة يثبت فيها أصله العراقي وبراءته التامة من العبيدي  وكراهته 

ل عليه ذو فضيلة سأله عن غريها وكان خبيثا حمتاال حسودا إذا دخ» ، يقول ابن ا ثري:(1)هلم

... التدبري، متكربا يئكان جسورا مهورا، س» ، وأورد ابن العديم أنه(2)«ليظهر للناس جهله

 .(4)«وحيقد حقد من ال تل  كبده وال تنحل عقده، (3)وكان ال يمّل أن يمل

لال رشف الدولة فأقام حوقد افتتح أبو القاسم عمله بأزمة، ذلك أنه أراد التقرب مل

رشف الدولة وأرسل إىل القادة والقضاة وا عيان هبذا، فانزعج هلذا اخلليلة لتجديد البيعة مل

القادر الذي مل يطمئن بعد إىل نواياه وظن أن ا مر مؤامرة ضده، فأرسل إىل كبار الرجال أال 

يذهبوا وعاتب من ذهب، واضطربت ا مور بينه وب  مرشف الدولة الذي فوجئ هبذا 

العنيف من اخلليلة، ثم ملا اتضح ا مر اصطلحت ا مور وصلت وحلف كل منهام  الرفض

 .(5)(ها415لآلخر )املحرم 

لكن طبائع الوزير وسياسته مل تلبث كثريا حتى جعلت العداء مستحكام بينه وب  اجلند 

ا تراك، حتى لقد خيش منهم عىل حياته، فأوعز إىل رجاله يف بالط مرشف الدولة وأمجعوا 

عىل أن يطلبوا منه مغادرة بغداد إذ هم ال يأمنون عىل أنلسهم من ا تراك فيها، ثم استقر 

ا مر أن اتلقوا مجيعا ومعهم مرشف الدولة عىل مغادرة بغداد، وخرجوا باللعل إىل بلد 

                                                 
، وكان كل خصم للدولة العبيدية )اللاطمية( يبني خطته أو حتى يبتغي ملجأه ال بد له ىءفيها قبائل ط=

 أن يضع هذه القبائل يف حساباته.

مد كرد عيل: وما بعدها، وحم 5/2221وللمزيد عن هذا انظر: ابن العديم: بغية الطلب يف تاريخ حلب 

 وما بعدها. 1/222خطط الشام 

 وما بعدها. 6/2522له ترمجة ضافية موسعة عند ابن العديم: بغية الطلب  (1)

 .2/142ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)
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 .2521، 6/2522ابن العديم: بغية الطلب  (4)

 .15/162ابن اجلوزي: املنتظم  (5)
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السندية الواقعة ضمن نلوذ قرواش بن املقلد أمري املوصل، وانزعج ا تراك هلذا اخلروج 

لرا، وفوىض خطرية يف بغداد، فسارعوا بالتوسل إىل مرشف الدولة والوزير أن الذي هيدد ب

يعودوا وسينزلون عىل حكمهم، فاشرتط الوزير أن يدفعوا من دخلهم مائة ألف دينار سنويا 

فاستجابوا، لكنه مل يطمئن إليهم وخشى عىل نلسه أن يقتلوه، فهرب إىل قرواش منلردا بعد 

  عرشة أشهر فقط!أن مل يبق يف الوزارة إال

وبانلراد أبو القاسم املغريب وهروبه إىل قرواش تلككت اجلبهة املتمسكة باخلروج من 

بغداد، وبطبيعة احلال مل يكن بإمكان مرشف الدولة ترك ملكه واهلرب إىل قرواش فهو هبذا 

رىض، كأنام دخل يف طاعته وجلأ إليه! ثم وصل وفد من ا تراك إليه وتعاهدوا عىل ما حيب وي

 فعاد مرة أخرى إىل بغداد.

( تويف سلطان الدولة يف شرياز وهو ما يزال يف الثانية ها415ويف ذات هذا العام )

، واشتعلت احلرب ب  ابنه أيب كاليجار وأخيه أيب اللوارس، فهذا ا خ (1)والثالث  من عمره

 نه أيب كاليجار.يعاود حماولة انتزاع أمالك أخيه، وبعد حروب ومعارك استقر ا مر الب

وفيام يبدو مثل هذا اخلرب مرحيا ملرشف الدولة الذي ختلص من خصم، إال أن الواقع عىل 

( ها416خالف ذلك، فلم يلبث مرشف الدولة نلسه أن تويف بعدها بشهور )ربيع ا ول 

 وهو ما يزال يف الثالثة والعرشين من عمره ومل تطل مدة حكمه عن مخس سنوات!

! لقد كان الغالب عىل الظن لكال هذين امللك : سلطان الدولة ومرشف ويا سبحان اهلل

الدولة أن يطول هبام العهد، فكل منهام توىل وهو يف حدود العرشين، وكل منهام استقر له ا مر 

مبكرا، فإذا توقع أحد أن ال يطول هبام العهد فلام يسود العرا  والبالد من االضطرابات واحلروب 

وهيي  أو يف حرب من أحد حكام أطراف العرا  الطامع  يف بغداد، فأما أن يموتا ب  اإلخوة الب

السن ويف وقت استقرار امللك.. فهذا ما مل  طر ببال أحد! فسبحان من بيده تقليب ا مور  هيف هذ

 وترصيف ا حوال، يؤيت امللك من يشاء وينزع امللك ممن يشاء!

 .(2)«كثري اخلري قليل الرش عادال َحَسن السرية» كان مرشف الدولة من أفضل البوهيي ،

                                                 
 .15/165اجلوزي: املنتظم  ابن (1)
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تبدت عالمات مرض السلطة البوهيية يف عدد من املظاهر، أوهلا وأمهها الرصاعات ب  

البوهيي   يف العرا  وفارس، وهو ما تناولناه يف الصلحات السابقة، ثم يتبقى عدد من 

ستقالالت يف أطراف العرا  دون حماولة السلطة استعادة نلوذها املظاهر ا خرى أمهها: اال

عىل هذه املناطق لعجزها عن هذا، وكثرة اللتن الطائلية واملذهبية يف بغداد ذاهتا والتي ال تكاد 

هتدأ حتى تشتعل من جديد، واملأساة التي تعاظمت جدا.. وهي مأساة احلج الذي تعطل 

 املرتزقة عليه.للساد طريق احلج وسيطرة ا عراب 

 أوال: ترسخ استقالالت األطراف

( ح  َخَلع ها422نستطيع أن نقول إن البداية الرسمية لدولة بني مزيد كانت عام )

سلطان الدولة عىل أيب احلسن بن عيل بن مزيد ا سدي، وكان مقرها يف احللة )إىل الشامل 

 .(1)(ها545 – 422عاما ) 142الغريب من بغداد(، وقد استمرت هذه الدولة 

وطوال عهدي سلطان الدولة ومرشف الدولة ال نلمح لبغداد تدخال يف النزاعات 

وقت –الدائرة ب  أمراء ا طراف سواء من ا كراد أو العرب، بل حتى يف أفضل اللرتات 

فقد البوهييون مدينة شهرزور التي استوىل عليها  -وزارة فخر امللك، أول عهد سلطان الدولة

(، واكتلى فخر امللك باملطالبة ها424الل حليد بدر بن حسنويه زعيم ا كراد )طاهر بن ه

بإطال  ا رسى فقط، ومل يتحرك الستعادة املدينة التي صار ا مراء يتنازعون عليها 

 .(2)ويتبادلون إدخاهلا يف حكمهم

وكان غاية ما استطاع البوهييون فعله آنئذ أن يستليدوا من الرصاعات ا خرى ب  

ا مراء املتنازع ، فح  ُقتِل بدر بن حسنويه كان ابنه هالل حمبوسا لدى سلطان الدولة 

فأطلقه سلطان الدولة وأمده بجيٍش خمافة ابن عمه شمس الدولة البوهيي الذي بدأ يف 

 (.ها424االستيالء عىل أمالك بدر، لكن هالال أخلق وُهِزم )

ي  أحيانا بام يف صاحلهم دون بذل اجلهد، ومن العجيب أحيانا أن تأيت احلوادث للبوهي

حدث ذلك من قبل مع هباء الدولة ح  استوىل عىل فارس، ثم حدث كذلك مع سلطان 
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( ودخلوا يف رصاعات ها422الدولة، إذ اضطربت أحوال البطائح بعد وفاة مهذب الدولة )

تاجا إىل الرشعية من حم -ا مري الذي آل إليه احلكم-فيام بينهم وصار أبو عبد اهلل الرشايب 

لدى سلطان الدولة ويدفع أمواال باملقابل، مما أعاد جزءا من النلوذ الضائع للسلطة البوهيية، 

وكذلك ح  تويف عيل بن مزيد ا سدي فاشتعل الرصاع يف خلله واحتاج ابنه أبو ا غر 

موال ما ملساعدة ا جناد ا تراك يف بغداد فأعانوه حتى نرصوه، وهو بذل هلم من ا 

 .(1)يرضيهم

 ثانيا: الفنت الشعبية

استمرت اللتن يف االشتعال، فهي إما طائلية ب  املسلم  والنصارى، وإما مذهبية ب  

السنة والشيعة، وإما انلالت أمني وهجامت من املجرم  واللصوص، وبإمكان كل فتنة أن 

 ليها.تلتح الباب لألخرى، فتنتهي ا مور عىل حال غري التي بدأت ع

ومل تبطئ اللتن عىل عهد سلطان الدولة، فلي أول أعوام حكمه، وبالتحديد يف  )شوال 

( توفيت بنت طبيب نرصا  كبري شهري وكانت زوجة لكاتب من رجال الدولة، ها422

فصنع هلا النصارى جنازة فاخرة، استطالوا فيها برفع الصلبان ونرش الطبول واملزامري 

ن، فاستلز هذا املشهد أحد اهلاشمي  الذي رجم اجلنازة، فهامجه والشموع، وشهدها الرهبا

أحد النصارى فُضبه بآلة حادة عىل رأسه فسال دمه، فاشتعلت اللتنة، وهاجم املسلمون َبيرَعة 

النصارى التي هربوا إليها فنهبوها وهنبوا بيوت النصارى حوهلا، وأعلن اجلمهور إرضابا 

وذهبت مظاهرة إىل دار اخلالفة تطالب باالنتقام من  اب املساجد،وبأعاما إذ أغلقوا 

ر اخلليلة أن يرتك بغداد، إذ النصارى  النصارى، واشتدت خطورة اللتنة إىل احلد الذي َفكَّ

واملسلمون يتبادلون القتل، وطلب اخلليلة من الكاتب زوج املرأة أن يسلم أباها فامتنع هذا 

ا مر إال ح  ُسِلم هذا ا ب الذي يبدو أنه كان  الكاتب، فتأزمت ا مور أكثر، ثم مل هيدأ

ِزم النصارى بلبس الثياب املميزة، ثم أفرج عن هذا ا ب  رأس اللتنة ودفع أمواال جزيلة، وُألر

 . (2)بعد نحو شهر

( يف تلك املنطقة املتوترة فيام ب  ها426املحرم  1وأما اللتن املذهبية فقد اشتعلت )
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لبرصة )السنة( وهنبت ا سوا ، فقرر فخر امللك منع إقامة عزاء الكرخ )الشيعة( وباب ا

( يف واسط حتى اضطر ها427، ثم جتددت يف العام التايل )ربيع ا ول (1)عاشوراء السنوي

، ثم عادت إىل بغداد يف العام التايل (2)كبار الشيعة إىل اهلرب واللجوء إىل عيل بن مزيد

السنة والشيعة أسوارا حاجزة عىل أحيائهم، ومل تستطع  ( وحدثت فتنة كبرية بنى فيهاها422)

 .(3)الرشطة أن تدخل إىل الكرخ مما أطال مدة اللتنة

وقد كان هذا العام من أصعب ا عوام التي مرت هبا بغداد، فلقد كان فارغا من السلطة 

مع خروج ابن سهالن لتأديب خصمه القديم من املزيدي ، وقد اشتدت به احلرب هناك 

اد هيلك، فيام كان سلطان الدولة قد عاد مرسعا ملواجهة أخيه أيب اللوارس الذي استعاد وك

يف شرياز، وهلذا سجل هذا العام أوسع مترد يف بغداد،  كرمان واستوىل عىل عاصمة البوهيي 

حيث استطاع ا تراك ومعهم كثري من العامة زلزلة صلوف الدياملة الذين ضعف أمرهم 

من بغداد ازدادت السلطة  -كقوة عسكرية–، وبانسحاهبم (4)داد إىل واسطحتى هربوا من بغ

ضعلا عىل ضعف فاشتد االنلالت ا مني وسادت عصابات اللصوص واملجرم  وعاشت 

، وهكذا اللتن يأيت بعضها (5)بغداد وقتا يف غاية الُعرس والشدة وفسد احلال فيها فسادا كبريا

 ببعض ويلتح بعضها باب بعض.

ستقرت أمور السلطة هدأت اللتن الشعبية إىل حد ما، وال يسجل املؤرخون وح  ا

 حوادث كربى يف هذا الشأن حتى هناية عرص مرشف الدولة.

 ثالثا: مأساة احلج

صار طريق احلج خموفا حملوفا باملخاطر، ومل تكن جهة املخاطر واحدة، فلربام وقع 

من زعامء ا عراب ا جالف الغالظ،  امهاحلجاج يف يد ا صيلر أو يف يد ابن اجلراح أو غري

 وإما وقعوا يف مأساة لغري هؤالء ممن يغريه أموال احلجاج وهنبها من املجرم .
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فلي بداية عهد سلطان الدولة كان بنو خلاجة قد أحدثوا إجراما غري مسبو  يف طريق 

ة من الطريق، وأما (، لقد ردموا اآلبار التي يرشب منها احلجاج يف أجزاء كبريها422احلجاج )

ما مل يردموه فقد وضعوا فيه احلنظل، ثم ارتقبوا وصول احلجاج فطالبوهم بدفع مخس  ألف 

هم وهم بحيث أهنكهم العطش وبلغ هبم اجلهد مبلغه، ثم هامجودينار فامتنعوا ورفضوا، فرتك

و مخسة عرش كل القافلة ومات يف هذا العطش ثم اهلجوم نح وافلم يكن هبم قوة عىل دفعه، فنهب

أللا من احلجاج، فبلغ هذا اخلرب الوزير فخر امللك الذي كلف عيل بن مزيد بجمع ما استطاع 

من ا عراب وقتال بني خلاجة هؤالء، فأدرك منهم بعضهم فقتل فيهم، ثم أرس أربعة عرش 

رجال من زعامء بني خلاجة، فأرسل هبم إىل بغداد، وهناك سجنهم فخر امللك، ثم أطعمهم ثم 

 .(1)صلبهم يف الشمس والصحراء ومنع منهم املاء حتى ماتوا عطشا قصاصا كام فعلوه باحلجاج

( جاء أمري بني خلاجة سلطان بن ثامل مستشلعا إىل فخر امللك ها424ويف العام التايل )

وجعل ابن مزيد واسطته إليه، فأجابه فخر امللك وأخذ عليه العهود، ثم ظهر أن هذه خدعة؛ 

ى من خدعته إال وكان قومه هيامجون سواد الكوفة وينهبونه وقتلوا يف عمليتهم هذه فام إن انته

مجاعة من ا جناد، فَكلَّف فخر امللك عيل بن مزيد وغريه بإدراكهم فخرج بجيشه فأوقعوا 

هبم هزيمة قاسية ُأرِس فيها حممد بن ثامل أخو ا مري، ثم عاقبهم اهلل بريح حارة أصابت 

فأهلكت نحو مخسامئة رجل، وهنا استطاع بعض احلجاج املأسورين من العام املنهزم  منهم 

املايض أن يللتوا من ا رس، فلام عادوا إىل بغداد وجدوا ما أحزهنم: لقد ظنهم أهلهم موتى 

 .(2)فقسمت أمواهلم وتزوجت زوجاهتم

 أو« موانقطع احلج هذا العا» وصار من املعتاد فيام بعد أن نقرأ يف سجالت املؤرخ 

واملقصود حجاج العرا  وما وراءها من بالد املرش ، وذلك منذ  ،«ومل حيج هذا العام أحد»

( ها425(، )ها424( إال بعض استثناءات يف أعوام )ها411( وحتى عام )ها422عام )

عن طريق التلاهم مع  -غالب ا حيان–لكنها أيضا مل تكن آمنة بالنسبة للحجاج، وكانت 

( يف حتس  ا حوال ها412موال هلم، ومل يؤثر موت ا صيلر ا عرايب )ا عراب ودفع ا 

  نه مل يكن املجرم الوحيد!
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ثم استغاث بعض العلامء بملك اهلند حممود بن سبكتك  الغزنوي، أن يتكلل بأمر احلجاج 

ة مثلام كان يلعل بدر بن حسنويه بدفع ا موال لألعراب، فتوىل حممود هذا ا مر وتكلل بقافل

، لكن هذا مل يستمر فيام بعد، فقد عاد ركب احلجاج (1)( بدفع ثالث  ألف دينارها412احلج )

( من طريق الشام ومل يستطع العودة من طريق العرا ، وتكرر هذا حتى كان يف احلج ها414)

 (.ها416(، وعاد احلج إىل االنقطاع )ها415واحد من أمراء حممود الغزنوي )

 أدل عىل السلطة املريضة املوجودة يف بغداد! وليس غري هذه الصورة

 وهبذه الصورة انتهى عهد سلطان الدولة ثم أخيه مرشف الدولة!

 عهد جالل الدولة

كانت وفاة مرشف الدولة البوهيي إيذانا بدخول بغداد يف فتنة جديدة، فا مري الصغري 

د حركات املجرم  ليس له ابن  لله، ويف ظل حالة الضعف العام لألجناد رست يف بغدا

وهنب اخلزائن والبيوت وانسحبت الرشطة من بغداد، ومل يستطع ا جناد ا تراك فعل يشء، 

وانقسمت ا هواء ب  أن يتوىل السلطة جالل الدولة بن هباء الدولة أمري البرصة، أم يتوالها 

 أبو كاليجار بن سلطان الدولة!

، لكن هذا ا خري كان مشغوال يف حرب وكان اجلانب ا قوى يف بغداد مع أيب كاليجار

س أمري كرمان والطامع يف وراثة أمالك سلطان الدولة يف فارس، فيام كان رعمه أيب اللوا

جالل الدولة مرتددا مل يسارع بدخول بغداد، فاستمر ا مر جداال وترددا، وطالت اللتنة 

كان عجز أيب كاليجار واالنلالت ا مني يف بغداد وتدهورت أحواهلا وغلت ا سعار، ثم 

 .(2)عن ترك فارس والقدوم إىل بغداد هو السبب ا هم يف أن يتوالها عمه جالل الدولة

( كله وبغداد هائجة اللتنة، ال سيام تلك ها417( ثم عام )ها416انقىض الباقي من عام )

 ( وكانت ا طراف مجيعها يف حرب: ا تراك وأهل الكرخها417املحرم  11التي اشتعلت )

)الشيعة( وعامة أهل بغداد وعصابات املجرم  واللصوص، وصار ا تراك يلرضون 

لون أالُضائب عىل ا حياء، كام أصبح املجرمون يدخلون البيوت هنارا ينهبوهنا ثم يس
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صاحبها عن أماكن أمواله، ومل يستطع العامة جتنب الرشور باملزيد من ا بواب وا سوار 

وت، ومل يعد أحد يسيطر عىل اجلنود ا تراك من رجال الدولة حتى العازلة ب  ا حياء والبي

 .(1)من كانت هلم يف السابق كلمة مسموعة

ويف ظل اللوىض العارمة زادت احلروب ب  أمراء العرا : قرواش بن املقلد يف املوصل، 

 وبني مزيد يف احللة، وبني خلاجة، وال ريب أن هذه احلروب كانت يف حقيقتها رصاعا عىل

 بغداد ذاهتا يف ظل اللوىض، لكنها شغلتهم بأنلسهم عن التوجه إليها. 

 (..ها412( و)ها417وبطبيعة احلال مل يستطع أحد أن حيج يف هذه ا عوام )

وإزاء هذه ا وضاع اجتمعت كلمة العقالء من القادة وا جناد ا تراك عىل التخيل عن أيب 

برغم أهنم هم الذين بايعوه أوال ثم حاربوه ثانيا  كاليجارو واستدعاء جالل الدولة مرة أخرى،

نت مالك ا مور، وقد كنا عند وفاة امللك أ»وردوه عن بغداد، لذا تقدم وفدهم إىل اخلليلة يقول: 

ا فعدلنا إىل أيب كاليجار نَ لَ لَ مرشف الدولة اخرتنا جالل الدولة تقديرا منا أنه ينظر يف أمورنا، فأغر 

، وجاء «عدنا به، فكنا عىل أقبح من احلالة ا وىل وال بد لنا من تدبري أمورناظنا منه أنه حيقق ما ي

دولتنا، وأول ما نأمركم به أن تكون كلمتكم واحدة، وبعد فقد جرى  نكم أبناءإ»جواب اخلليلة: 

ا مر من عقد ا مر  يب طاهر ثم نقضه ثم ساعدناكم عليه، وفيه قبح علينا وعليكم، ثم عقدتم 

 ،يجار عقدا ال حيسن حله من غري روية ولبنى بويه يف رقابنا عهود ال جيوز العدول عنها يب كال

، ويروي ابن ا ثري صياغة تشبه (2)«عونا حتى نكاتب أبا كاليجار ونعرف ما عندهدَ والوجه أن تَ 

يا يعتذرون إىل اخلليلة من انلرادهم باخلطبة جلالل الدولة أوال ثم برده ثان»التوسل فيها أهنم 

إن أمري  :ويشكرون اخلليلة حيث مل  اللهم يف يشء من ذلك وقالوا وباخلطبة  يب كاليجار

املؤمن  صاحب ا مر ونحن العبيد وقد أخطأنا ونسأل العلو وليس عندنا اآلن من جيمع كلمتنا 

 ونسأل أن ترسل إىل جالل الدولة ليصعد إىل بغداد ويملك ا مر وجيمع الكلمة و طب له فيها

، وذلك  هنم حاربوه من قبل و شون عىل (4)«حضاره هلمالسائر إل (3)ه الرسوللَ لِ ويسألون أن حُيَ 
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 أنلسهم من انتقامه ح  يصري السلطان يف بغداد.

أرسل اخلليلة إىل أيب كاليجار أنه إن مل ُيرسع باحلضور إىل بغداد ضاع ا مر منه، ومل يكن 

يف ظل حروبه مع عمه أيب اللوارس، فأرسل اخلليلة إىل أبو كاليجار بالقادر عىل أن يعود 

جالل الدولة بالوالية عىل بغداد بعد أن استوثق منه بالبيعة له وا مان لألتراك، وخطب له 

( واستقبله اخلليلة، وأبدى جالل الدولة ها412رمضان  2ا تراك، ثم وصل جالل الدولة )

 ما هو معتاد من التعظيم واالحرتام للخليلة.

ومما يدل عىل صغر نلس جالل الدولة أن أول وأكرب اهتاممه بعد قدومه بغداد هو 

وكذلك احلرص عىل مساواة اخلليلة يف مظهر رضب الطبول عند  ،التلقب با لقاب الكثرية

باب داره يف أوقات الصالة، فلقد كانت تُضب الطبول مخس مرات عند دار اخلالفة بينام 

ململكة البوهيية، فأرص جالل الدولة عىل مساواة اخلالفة وتم له تُضب ثالث مرات عند دار ا

 ما أراد.

( وذلك بعد ها412ويف هذه ا ثناء تم الصلح ب  أيب كاليجار وعمه أيب اللوارس )

عجز أيب كاليجار عىل إهناء احلرب وطول املطاردة وحتصن أيب اللوارس يف مناطق وعرة، 

الصلح، فاستجاب له واشرتط أن يدفع أبو  وضعف جيش أيب كاليجار فراسل عمه يف

كاليجار عرشين ألف دينار سنويا، واآلن فقط استطاع أبو كاليجار العودة إىل حارضته يف 

.. فكأنام كانت احلرب بينهام تنتظر تويل جالل الدولة بغداد حتى تنتهي، وهي التي (1)فارس

ىض التي تعم بغداد!! ثم ما هي إال كم متنى الناس يف بغداد وفارس انتهاءها لتنتهي تلك اللو

شهور أخرى ومات أبو اللوارس نلسه يف كرمان ويقال إن حاشيته سموه  نه كان سكريا 

 .(2)ظاملا يُضب حاشيته وُيِذهّلم

عىل كل حال مل تسلم بغداد من اللوىض.. فال جالل الدولة له من الشخصية والقوة 

مشغول بملذاته وشهواته وهلوه، وال ا تراك والسياسة ما يسيطر به عىل ا تراك، بل هو 

يصربون عىل تأخر رواتبهم أو انقطاعها، ثم هم ليس بينهم تلك الشخصية القوية التي 

 تستطيع اإلمساك باحلكم وإهناء دولة بني بويه وإعادة عرص ا تراك.
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 (..ها411املحرم  12وبدأت ا زمة )

ملؤمن ، وهذا امللك متوفر عىل لذاته ال يقوم نحن عبيد أمري ا» أرسل ا تراك إىل اخلليلة:

« إىل البرصة، وإنلاذ ولده ليقيم بيننا نائبا عنه يف مراعاتنا دِ ور بالعَ  ونريد أن توعز إليه ،بأمورنا

كل ما ذكروا من » فأرسل إليه اخلليلة وفدا برسالة تتضمن الشكوى فردَّ جالل الدولة:

هلل عام سلف، ونحن نستأنف الطريقة التي تؤدى إغلالنا هلم صحيح، ونحن معتذرون علا ا

ويبدو أهنم مل يثقوا يف اجلواب وخافوا من املامطلة فأرصوا عىل أخذ حقوقهم  ،«إىل مرادهم

عاجلة، وأمام هذا االنقالب العسكري اضطر جالل الدولة أن يبيع من الذهب واملصا، ما 

فهامجوا دار وزيره ثم حارصوه يف قيمته مائة ألف درهم فلم يرضوا هبذا، وتطورت اللتنة 

داره ومنعوا دخول الطعام والرشاب إليه، وتطورت املطالبات إىل عزله فاستسلم وعزم عىل 

اخلروج بأهله من بغداد، ويف أثناء خروجه من بغداد حدث انقسام ب  ا تراك وجرى 

 ،هن معهاشتباك صغري أراد فيه بعض ا تراك هنب رساد  نصبه لسرت النساء لدى خروج

فظن هو أهنم يريدون أخذ النساء فأخذ يف الدفاع هو وبعض خدمه، فازداد انقسام ا تراك يف 

تلك اللحظة، وارتلع صوت بعضهم باهلتاف له وبقائه، فاهنار جانب املطالب  برحيله، وكل 

وأن ا تراك بال قيادة  ،هذا يدل عىل أن ا مور كانت تتطور من تلقاء نلسها خبط عشواء

ؤثرة وال خطة واضحة، ثم استقر ا مر عىل أن يدفع ما استطاع من ا موال ويبقى ملكا يف م

بغداد، فباع كل ما يملك حتى ُحيِلّ نسائه فرضوا هبذا
(1). 

ويف ح  كان املشهد يسوء لدى جالل الدولة فقد كان يتحسن لدى أيب كاليجار الذي 

 أن يلعل واحدا منها: جاءته ثالثة أخبار فارقة بأحداث ما كان يستطيع

اللتنة التي وقعت ب  ا تراك والديلم يف البرصة والتي انتهت إىل مترد عىل جالل األول: 

الدولة وعىل ابنه فيها ونادى بالبيعة  يب كاليجار فأرسل جيشا انترص وسيطر عىل البرصة 

 .(2)لصاحله

فدخلت كرمان يف ( ها411وفاة عمه أيب اللوارس يف كرمان )ذي القعدة والثاني: 
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حكمه من غري حرب وال أموال وال جمهود من بعد ما عجز عنها شهورا حتى أطارت منه 

 .(1)حكم العرا 

فتنة أخرى يف أطراف خوزستان، ب  بني أسد الذين حيكموهنا، فقد ثار والثالث: 

منصور بن احلس  عىل طراد بن دبيس الذي تويف بعدئذ بقليل، فذهب عيل بن طراد إىل 

الل الدولة يطلب املدد ليستعيد ملك أبيه، فانقسمت الوالءات: إذ انحاز منصور إىل أيب ج

كاليجار يف مقابل عيل بن طراد الذي استعان بجالل الدولة فأمده جالل الدولة بجيش من 

ا تراك، وتزامن هذا مع توتر العالقة ب  جالل الدولة وأحد رجاله واسمه أبو صالح 

صالح من بغداد عازما عىل االلتحا  بأيب كاليجار، ويف الطريق علم فخرج أبو  ،كوركري

بأنباء هذه احلرب فاتلق هو ومن معه أن يعينوا منصور ويقاتلوا معه عسكر جالل الدولة 

فتكون هذه بادرة الصداقة والود مع أيب كاليجار، فاستطاع هذا التحالف هزيمة جيش جالل 

لت هذه ا نحاء يف حكم أيب كاليجار دون جهد منه الدولة وقتل رجله عيل بن طراد، فدخ

 ! (2)وال حرب وال مال

( عام النكبات جلالل الدولة وعام املرسات ها411وهلذا يصد  أن نسمي هذا العام )

  يب كاليجار بن سلطان الدولة.

لكن هذه الصورة انقلبت يف العام التايل! وسبحان الذي جعل الليل والنهار خللة ملن 

ر أو أراد شكورا.أراد أ كَّ  ن َيذَّ

ينحاز إىل أيب  -وهو نور الدولة دبيس بن عيل-انقسام آخر ب  بني مزيد جعل أحدمها 

انحازوا إىل جالل  -املقلد بن أيب ا غر، ومعه منيع أمري بني خلاجة–كاليجار، واآلخرون 

جار لألهواز والبرصة الدولة، وكال الطرف  راسال حللاَءمها البوهيي ، وكان امتالك أيب كالي

ابن جالل -جيعل اخلطوة الطبيعية القادمة هي االستيالء عىل واسط، وكان امللك العزيز 

يف واسط يف تلك اللرتة، فانسحب منها، فاكتملت سيطرة أيب كاليجار عىل جنوب  -الدولة

 العرا  كله، فلقد دخلت البطائح أيضا يف نلوذه وُخطِب له فيها. 
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راسل أبو كاليجار قرواش أمري املوصل، يطلب منه أن حيرك جيشه إىل بغداد بحيث ثم 

يبقى جالل الدولة فيها حمارصا ب  أيب كاليجار من اجلنوب وقرواش من الشامل، لكن 

وكان فيام قبل من رجال مرشف الدولة –ومن سوء احلظ أن ا ثري عنرب  ،قرواش مل يتحرك

الذي بدأ التحرك ببعض القوات من  -ىض التي أعقبت موتهلكنه هرب إىل املوصل يف اللو

املوصل قد مات يف الطريق، وهلذا مل يكن جالل الدولة ُمَشتَّت ا كام أراد أبو كاليجار، فتحرك 

 جيشه إىل واسط.

ما إن تواىف اجليشان وكادا يبدأ بينهام قتال حتى نزلت ا مطار الغزيرة فأعاقت كل 

ن بام أصاهبام من املطر الغزير، وكان أكثرمها ضعلا جيش جالل اخلطط، وقد َضُعف اجليشا

الدولة الذي يعا  فقر ا موال مع تآكل املناطق التي حيكمها، وهلذا اقرتح عليه أحد 

مستشاريه االنطال  من فوره إىل ا هواز وهنبها واالستقواء بام فيها من أموال أيب كاليجار، 

د زعامء ا طراف واسمه أبو الشوك، خطة خداع قوية، إذ فنلذ جالل الدولة بالتعاون مع أح

ذهب رسول يعرض عىل أيب كاليجار اهلدنة بينهام واالتلا  عىل مواجهة جيوش الغزنوي  

التي جتتاح مملكة البوهيي  يف الري وقريبا ستستويل عىل العرا ، فوافق أبو كاليجار، ويف 

ل الدولة، كان هذا ا خري يقتحم ا هواز الوقت الذي كان ينتظر فيه رد اجلواب من جال

وينهبها ويستويل عىل مائتي ألف دينار من دار اإلمارة، باإلضافة إىل ما ال حُيي من أموال 

هنبها هو وجيشه من أهلها، وأخطر من ذلك أنه َأرَس نساء أيب كاليجار: أمه وابنته وزوجته 

 وجاريته وعاد هبم إىل بغداد.

الطعنة كانت رهيبا، وأن اخلرب كان سيلا قاطعا نزل به، فأرسع وال ريب أن طعم هذه 

بتجهيز اجليش حلرب جالل الدولة، وخرس حليله دبيس بن مزيد الذي خيش عىل أمالكه من 

( ولقي ها422ربيع ا ول  22هجوم بني خلاجة حللاء جالل الدولة، ثم اشتبك اجليشان )

رات وعاد إىل ا هواز حسريا مهزوما، أبو كاليجار هزيمة مريرة من بعد سلسلة انتصا

 .(1)وعادت واسط إىل نلوذ جالل الدولة
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( هو عام املرسات جلالل الدولة وهو عام ها422وهكذا انقلبت الصورة، وصار عام )

 النكبات  يب كاليجار!

 (.. جرى ا مر بينهام عىل ما يشبه التعادل!!ها421يف العام التايل )

يد ا مالك الضائعة يف جنوب العرا : البرصة، البطائح، حاول جالل الدولة أن يستع

 وما إليها من تلك ا نحاء التي خضعت  يب كاليجار، فكان احلال كاآليت:

 فانترصوا عىل جيش أيب كاليجار،  (1)«املذار» أرسل جالل الدولة عسكرا إىل

إىل املذار وحكموا املدينة فكانوا بالء عىل أهلها، فأرسل أبو كاليجار جيشا كثيلا 

استطاعوا إعادهتا مرة أخرى بمساعدة ا هايل الذين أنزلوا بعسكر جالل الدولة رش 

 !(2)انتقام، فمن استطاع منهم النجاة جلأ إىل واسط

  أرسل جالل الدولة جيشا كبريا يقوده وزيره أبو عيل بن ماكوال إىل البطائح

ستطاع أن يستويل عىل فاستعادها، ثم إىل البرصة، وكان قوام اجليش بحريا، وا

البرصة أيضا، لكن املقاومة العنيدة جلنود أيب كاليجار بقيادة بختيار بن عيل نائب 

البرصة قلبت هذه اهلزيمة إىل نرص كبري رغم قلة العدد، بل وأرسوا الوزير ابن 

 !(3)ماكوال نلسه

 أعاد جالل الدولة املحاولة، وأرسل جيشا آخر استطاع االنتصار عىل جنود أيب 

 كاليجار واستولوا عىل البرصة، وانسحب عسكر كاليجار بقيادة بختيار إىل بلدة

ليعيد تنظيم صلوفه، وراسلوا أبا كاليجار الذي أمدهم بجيش من عنده  (4)«ا بلة»

بقيادة الوزير ذي السعادات، ثم قادوا هجوما جديدا عىل جيش جالل الدولة 

بختيار، ثم وقعت اضطرابات يف معسكر لكنهم ُهِزموا ملرة أخرى، وُقتِل قائدهم 

الذي صار –جالل الدولة وانقسم العسكر عىل أنلسهم ثم خافوا من ذي السعادات 

والذي كان هو ذاته خائلا ومنهارا معنويا، فإذا به جيد النرص  -القائد بعد بختيار
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أمامه دون جهد ح  استسلموا له واتلقوا عىل االنسحاب من البرصة، فعادت مرة 

 .(1)رى إىل حكم أيب كاليجارأخ

ومن نافلة القول أن العرا  يف هذه اللرتة احلافلة باحلروب والنزاعات قد أكلتها اللتن 

ب  السنة والشيعة وب  املسلم  والنصارى بل ودخل اليهود أحيانا عىل خط اللتن -املذهبية 

وعاث فيها اللصوص وأحرقتها اللوىض العسكرية واالنلالت ا مني  -(2)وساعدوا الشيعة

واملجرمون فسادا، وتعطل أمر احلج، وبرغم ما نزل بالعرا  من فقر وشدة بلعل كل ما سبق فإن 

السلطة مل ترحم أحدا يف سبيل حاجتها للامل حتى إن الوزير أبا عيل بن ماكوال ابتكر رضائب 

 ،ما يباع من ا متعةوداللة  ،(3)وسمرييات املشارع ،ومقايل الباذنجان ،سو  الدقيق»جديدة عىل 

، وظهرت نوعية «وبام يعطيه الذباحون لليهود ،ل  الذين يرفعون التمور إىل السلنامَّ وأجر احلَ 

جديدة من اللصوص ختصصوا يف رسقة خيول ا تراك حتديدا ومل ينج منهم حتى جالل الدولة 

القتحام من ِقبَل نلسه فقد رُسقت خيوله، كام مل تسلم دار اململكة البوهيية التي تعرضت ل

 .. وكلى هبذا دليال عىل ضعف السلطة واهنيارها.(4)اللصوص

( نموذجا يف كثرة اللتن واشتعاهلا يف كل ا نحاء، وما سببته من ها422ولقد كان عام )

مقاتل وحرائق وهنب وسلب، بل تعطلت التقاليد السنوية مثل احتلال قدوم رمضان 

امللك البوهيي، ووصلت االضطرابات إىل حاشية جالل ن حيُضمها يواحتلال عيد اللطر اللذ

 .(5)الدولة نلسه

 وهكذا، أوذي الناس من قبل أن يأتيهم جالل الدولة ومن بعد ما جاءهم!

 موجز الدولة الغزنوية

ثمة تطور بالغ ا مهية قد شهده املرش ، بدأ يف بالد ما وراء النهر، ثم كانت له تأثرياته 

 عباسية ذاهتا.. ذلك هو ظهور الدولة الغزنوية!البالغة عىل اخلالفة ال
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وقد اضطررنا للتوقف عن متابعة أحداث العرا   ن الدولة الغزنوية صارت عامال 

 مهام فيام سيأيت من الكالم، وال بد من رسد موجز لتار ها.

 وتبدأ القصة منذ اهنيار الدولة السامانية..

ما أصاهبا الضعف والتشقق وكثرت فيها لقد جرت سنة اهلل عىل الدولة السامانية بعد

الرصاعات والنزاعات فُحّق عليها سنة االستبدال؛ فلقد آل احلكم إىل نوح بن منصور وهو 

ما يزال صغريا فتوزعت ا مور ب  أمه ورجال احلكم وسبق هذا وتاله ثورات ومتردات 

تهت متاما عىل يد ناجحة أحيانا وفاشلة أحيانا، وكلها كان يأخذ من قوة الدولة حتى ان

( بعد أن عاشت أكثر من قرن وربع القرن يف عمر هذا الزمان (1)ا يلك خاني  )القراخاني 

 .(ها221 - 261)

خاني  مل يكونوا القوة الوحيدة الناهضة آنذاك، لقد كان ثمة قائد عسكري ليإللكن ا

ثل احلد اللاصل آخر يضع بذور دولة أخرى عىل الضلة الغربية من هنر جيحون الذي سيم

 ب  دولة ا يلخاني  وتلك الدولة ا خرى.. دولة الغزنوي !

ح  تويف ا مري الساما  عبد امللك بن نوح قام ألبتك  )أو ألب تك ( وهو أحد القادة 

( مع ها251) (2)العسكري  بمحاولة انقالب فاشلة عىل السلطة فهرب حتى استقر يف غزنة

ت عالقاته مع الدولة السامانية، لكن ظلت إمارته يف غزنة حتظى بنوع رجاله وقواته، ثم حتسن

من االستقالل اللعيل يف ظل ضعف السلطة السامانية، ثم مات ألبتك  وآل أمر هذه اإلمارة 

تُك  )أو ُسُبك تك ( ) (، ها266من بعده  حد رجاله، وهو القائد العسكري القدير ُسُبكر

 ية.فكان هو مؤسس الدولة الغزنو

ويف غزنة ملع نجم سبكتك  وأظهر من القدرة والقوة واملواهب ما جعله رجل املنطقة، 

                                                 
يلك خان، أبغراخان هارون )أو حسن( الذي كان يعرف بلقب »سقطت الدولة السامانية عىل يد  (1)

يلك خانية، ولكن ملا كان الكثري من أفراد هذه ا رسة استعملوا كلمة  وعرفت أرسة هارون باسم ا

عىل هذه « القراخانية» سامئهم، فقد أطلق املسترشقون اسم  ارديل   -القوة تعني أسود أو شديد-« قره»

د. سهيل زكار: عرص ابن «. ا اسم حمدث بديل لأليلك خانيةهو إذ  « القراخانية»ا رسة، وهكذا فإن اسم 

 م.1122(، يونيو 6، 5سينا السيايس، جملة الرتاث العريب، دمشق، عدد )

 اجلنوب الغريب من كابل )عاصمة أفغانستان(. غزنة: مدينة أفغانية إىل (2)
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نت له انتصاراته الباهرة ال سيام عىل البنجاب، كام استعان به السامانيون يف مواجهة مترد اوك

وكان سيف الدولة  ،«نارص الدولة» عليهم يف بخارى، فأبدى كلاءة وقدرة فُأنعم عليه بلقب

مانية التي حاربت به البوهيي  فانترص عليهم، وكان هو السبب يف أن الدولة السامانية السا

 ظلت حمتلظة بخراسان حتت سلطاهنا حتى حلظات سقوطها. 

وأنجز سبكتك  عمليات جهاد وفتوح واسعة يف ا رايض اهلندية، وحقق انتصارا غاليا 

أن حُيكم سيطرته عىل بالد ا فغان، واستطاع  -وهو أكرب ملوك اهلند–( عىل جيبال ها261)

 «.سيف الدولة»باويف عهده ملع نجم ابنه حممود الذي صار قائدا جليش خراسان وُلِقب 

( خلله ابنه القائد العظيم حممود بن سبكتك  الذي يعد فاتح اهلند، ها227وح  مات )

ه تعدل يف املساحة حتى قيل إن فتوح» وواحدا من أعظم اللاحت  يف التاريخ اإلسالمي كله

، ويف عهده صارت الدولة الغزنوية دولة قوية جميدة واقتسم أمالك (1)«فتوح عمر بن اخلطاب

فيام كان اإليلخانيون قد استولوا عىل  -هنر جيحون–الساماني  يف خراسان وما أمام النهر 

 أمالكها فيام وراء النهر. 

                                                 
 .224د. حس  مؤنس: أطلس تاريخ اإلسالم ص (1)
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هيب، فإن تأثري حممود الغزنوي عىل مسار اخلالفة العباسية ومع هذه القوة اهلائلة واملقام امل

 متثل يف عدة أمور:

ما أبداه من عظيم الوالء واالحرتام للخليلة واخلالفة، وصار هينئه ويكتب له أوهلا: 

بأخباره يف اللتوح ويرسل إليه اهلدايا، ويستجيب لتوجهاته، ويكتب إليه بالطاعة 

فة ال متلك له رضا وال نلعا، بل لقد أرسل يف والتعظيم، وهذا برغم أن اخلال

 .(1)«أنا اخلادم الذي أرى الطاعة فرضا » مناسبة يقول:

مذهبه السني، وحماربته للمعتزلة والباطنية والشيعة، وإحراقه كتب اإلحلاد ثانيها: 

والزنادقة واللالسلة واملنجم ، وجيب أن نشري هنا إىل تشدده يف هذا اجلانب حتى 

 به عن حد االعتدال. لقد خرج

رفضه التام لكل حماوالت العبيدي  )اللاطمي ( يف التواصل معه ولو عىل ثالثها: 

سبيل العالقات الودية، فكثريا ما كان يرد هداياهم أو حيرقها، ويتعامل مع 

رسائلهم ومبعوثيهم باحتقار واستهزاء، فكان موقله هذا نصريا قويا للخالفة 

 أمام ترسب النلوذ اللاطمي إىل مناطق املرش  اإلسالمي. العباسية وحصنا منيعا

قضاؤه عىل الدولة البوهيية يف الري وإقليم اجلبال، وكانت قد دخلت يف طور رابعها: 

من االهنيار فضال عن ترسخ االنحراف واللساد فيها، فكريا وأخالقيا، فقد انترش 

ىل هذه البالد )ربيع فيها الباطنية، حتى إن حممود بن سبكتك  ح  استوىل ع

ملكها جمد الدولة بن فخر الدولة البوهيي  -(2)فيام ُيرَوى–( وجد ها422اآلخر 

متزوجا من مخس  امرأة دون نكري من أحد، بل دافع عن نلسه بأهنا عادة 

 !!(3)سلله

                                                 
 .2/152، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 116، 15/115ابن اجلوزي: املنتظم  (1)

يف النلس يشء من هذه الرواية وإن مل يتيرس الوقت إلفرادها بالبحث والتحقيق، ولكن ال يكاد يصد   (2)

ن تكون هذه املناطق يف ذلك التوقيت عىل هذه الدرجة من اجلهل بام هو مشتهر من أحكام اإلسالم، أ

كيف والعلامء يف الري ويف غريها مما جاورها من البالد كثريون مشهورون، وأقرهبم إىل الذهن اآلن 

التاريخ بخمس القايض عبد اجلبار الذي كان قايض قضاة الري وإن كان معتزليا، وقد تويف قبل هذا 

 ( وكان ُمَعظَّام  يف أيامه؟!!ها415سنوات )

 .171، 2/172ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)
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وهو من نسل –بعض املواقف الصغرية مثل قبضه عىل عبد اهلل بن عثامن  :خامسها

إذ كان قد خدع أقواما من اإليلخاني  واخلراساني  بأنه ويل  -اهللاخلليلة الواثق ب

عهد اخلليلة وطلب البيعة لنلسه، ثم اكُتِشف أمره وطاردته اخلالفة فلم تظلر به، 

فكانت هنايته عىل يد حممود بن سبكتك  الذي قبض عليه يف خوارزم، وظل 

ا إىل أمري من رجال ، وكذلك ح  توصل العبيديون هبداي(1)حمبوسا حتى تويف

فغضب اخلليلة وراسل حممودا  ،حممود الغزنوي كان يف احلج فأخذها هذا ا مري

 .(2)يف هذا فسارع حممود بإعادة هذه اهلدايا إىل اخلليلة فأحرقها

وكتب له  ،«يم  الدولة»باولكل ما سبق، أظهر له اخلليلة ما وسعه من الرضا، ولقبه 

 ا استوىل عليه من البالد، وكان به َحِلي ا مرسورا!بالوالية عىل خراسان وعىل م

(، كانت امرباطوريته أضخم امرباطوريات عرصه، ومن ها421وعندما مات حممود )»

أعظم الدول التي قامت يف تاريخ اإلسالم، وكان جيشه وقواته احلربية عىل غاية من القوة 

 .(3)«والعظمة وجودة التسليح

وي نذير موت اخلليلة القادر باهلل، فهو اخلليلة الذي مل جيد وكأنام كان موت حممود الغزن

نارصا إال هو من ب  مجيع ا مراء واملتغلب  الذين مل يكن أحدهم يساوي شيئا يف قوة وبطولة 

حممود الغزنوي، ثم كان موته أيضا نذير موت الدولة الغزنوية ذاهتا فخللاؤه مل يكونوا عىل 

 .(4)ذات املستوى

 ة مقام اخلليفة بوادر عود

غائبا عن خط التاريخ فيام  ص أمور السياسة  -كعادة خللاء هذا العرص–كان اخلليلة 

                                                 
 .2/17ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .2/147، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 15/164ابن اجلوزي: املنتظم  (2)

 م.1122(، يونيو 6، 5الرتاث العريب، دمشق، عدد )د. سهيل زكار: عرص ابن سينا السيايس، جملة  (2)

يتكرر كثريا يف تار نا، ويف تواريخ ا مم كلها، ظاهرة املؤِسس الذي ال يستطيع أن يصنع املؤسسة!  (4)

بمعنى أن يظهر القائد البطل فيحقق إنجازات هائلة لكنه ال يصنع ما حيلظ البناء من بعده، فام إن يموت 

الدولة رحلة اهنيارها، ولقد كان حممود الغزنوي من أولئك ا بطال الذين كانت  أو يقتل حتى تبدأ

دولتهم متوقلة عىل مواهبهم وقدراهتم الشخصية أكثر مما هي مبنية عىل أسس راسخة تتجاوز 

 ا شخاص!
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واحلكم، وال حيُض إال يف حلالت التنصيب وجتديد التنصيب ليخلع عىل ا مراء اخلَُلع 

وُيلبسهم الزينة ويكتب هلم التلويض باحلكم، لكن عددا من ا سباب جعلت له أثرا ظاهرا 

ذ له  يف حياة السياسة وإن كان ضعيلا، فألول مرة نجد اعرتاضا للخليلة يف أمر سيايس فُينَلَّ

أمره، وُيبرَتَغى رضاه، و ول مرة ال نجد حماوالت من السالط  البوهيي  خللعه أو االنقالب 

 عليه.

 ونستطيع أن نعزو هذا الظهور إىل عدد من األسباب:

 عد رحيل عضد الدولة وكثرة الرصاعات ب  الضعف الذي أصاب البوهيي  من ب

أبنائه: صمصام الدولة ورشف الدولة وهباء الدولة، ثم ب  أبناء هباء الدولة: 

 سلطان الدولة ومرشف الدولة وأيب اللوارس.

  كون اخلليلة من أهل العلم، ولذا كان صاحب قرارات وإجراءات فيام  ص

كن هلم اهتامم علمي وانحرصت ن يف عهده مل يواملذاهب، ال سيام والبوهيي

أغراضهم يف الوضع السيايس وكان غاية ما يرجونه يف شأن املذاهب هو إمخاد تلك 

اللتن التي تشتعل ب  اللينة وا خرى يف بغداد أو واسط أو الكوفة أو غريها، فلهذا 

عاد اخلليلة إىل الظهور مرة أخرى يف رصاع ا فكار واملذاهب: السنة واملعتزلة 

 شيعة وما إىل ذلك.وال

  حرص اخلليلة عىل إعامر املساجد والتصد  والنلقات مما جعله ذا آثار يف البالد

 .وب  العباد

  قوة وتألق ملك الدولة الغزنوية حممود بن سبكتك  الذي كان يبالغ يف إعالن

الطاعة والوالء للخليلة ويستجيب  وامره كأنام اخلليلة صاحب قوة وسطوة عليه، 

له بأخباره وأخبار ما فتح اهلل عىل يديه من البالد، ثم رفضه الكامل ويكتب 

وبإرصار شديد  ي تواصل مع اخلللاء العبيدي  )اللاطمي (، فال شك أن مثل 

 هذا أعطى للخليلة ليس فقط ثقة يف نلسه ورشعيته بل وثقال للخالفة ورشعيتها.

اخلللاء، ولذا نمر رسيعا عىل  وبال شك فإن عهد القادر كان ا فضل من ب  سلله من

 أثره يف احلياة العامة.
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بدأ العهد ب  اخلليلة القادر وب  هباء الدولة بالود وحماوالت توثيق الصلة، فقد ُعِقد 

( لكنها توفيت قبل دخول ها222احلجة  يذ 2نكاح اخلليلة عىل سكينة ابنة هباء الدولة )

 ع توثيق الصلة هذا، وعادت العالقة بينهام إىل حدها الطبيعي.فانتهى مرشو (1)اخلليلة هبا

وهذا احلد الطبيعي مل يكن مثلام سبق ب  اخلللاء والبوهيي  بل يبدو أن اخلليلة احتلظ 

لنلسه بمسافة وحترز من البوهيي  تعلام من سرية اخلللاء السابق ، وذلك أن ابن ا ثري ح  

ومل يلق قبله أحدا من ملوك بني » ( يقول:ها414ملحرم وصف استقباله ملرشف الدولة )ا

 .(2)«بويه

لكن أول ظهور قوي إلرادة اخلليلة كان ح  مل جُيِز قرار هباء الدولة بتولية أيب أمحد 

 .(3)( فكان ما أراد اخلليلةها214احلس  املوسوي نقيبا للعلوي  يف العرا  )

اد، فح  وقعت فتنة يف الكوفة ب  رجال ومن الالفت للنظر أن نلوذ اخلليلة تعدى بغد

( كان اخلليلة ملجأ أحد هذه ا طراف، بينام كان ها415من العلوي  وآخرين من العباسي  )

وكان حينئذ وزيرا لقرواش أمري –الطرف اآلخر معتمدا عىل الوزير القوي أيب القاسم املغريب 

، فأرسل إىل الكوفة برصف صهر وحاول اخلليلة التدخل بالصلح فلم يتم ا مر -املوصل

الوزير عن منصبه وكان نقيبا للعلوي  وتعي  غريه، فاستنكر الوزير هذه القرارات، فأرسل 

اخلليلة مبعوثا إىل قرواش يأمره بعزل الوزير، فاستجاب قرواش وعزل الوزير، وظل الوزير 

 .(4)ثالث سنوات مغضوبا عليه حتى توسط إىل اخلليلة عرب قادة من اجلند ا تراك بعد

وقد وقف اخلليلة أكثر من مرة ضد رغبة ا جناد يف عزل جالل الدولة منعا ملزيد من 

اضطراب ا مور، ومثل هذا مل يكن جيرؤ اخلليلة عليه فيام سبق، وأذعن ا تراك عىل مضض 

 وهم من مل يكونوا يذعنون منذ أمد بعيد.

                                                 
 .14/266ابن اجلوزي: املنتظم  (1)

 .2/142ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .15/42نتظم ابن اجلوزي: امل (2)

 .144، 2/124ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (4)
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ُره )ربيع اآلخر وكان اخلليلة حارضا عىل ( ها222 جبهة اإلعامر واإلنلا ، ومن هذا َأمر

هو مسجد احلربية، لتكون املساجد التي  (1)بإعامر مسجد جديد لتؤدى فيه صالة اجلمعة

مسجد املدينة، ومسجد الرصافة، ومسجد دار تؤدى فيها صالة اجلمعة ست مساجد: 

، كام (2)ف إليها مسجد احلربية هذا، وأضياخلالفة، ومسجد براثا، ومسجد قطيعة أم جعلر

ر مسجد الكف )ربيع اآلخر  ف رِ خر ل ذلك وزُ عِ لُ فَ » ( وأمر أن يعود أحسن مما كانها422َعمَّ

 .(4)«(3)رفة عظيمة جدا، فإنا هلل وإنا إليه راجعونخر زَ 

ة عهد هباء الدولة حيث أدت كثرة اللتن عىل أن أقوى وأكرب ظهور للخليلة كان يف هناي

مع استقالالت أمراء ا طراف إىل بداية ظاهرة املناداة بشعار العبيدي  يف اللتن، فجمع 

اخلليلة فقهاء بغداد وقضاهتا وأرشافها من العلوي  وآل البيت فكتبوا وثيقة تثبت كذب 

ام(، ووقع عليها اللقهاء والعلامء العبيدي  يف ادعائهم النسب إىل عيل وفاطمة )ريض اهلل عنه

 (، ووقع عليه كل ذي علم وشهادة ب  الناس.ها422ثم أذيع هذا عىل الناس )ربيع اآلخر 

 قال ابن اجلوزي وهو يورد نص هذا الكتاب:

وكانت نسخة ما قرئ منها ببغداد وأخذت فيه خطوط ا رشاف والقضاة واللقهاء »

اثل بام عندهم من العلم واملعرفة بنسب الديصانية، وهم والصاحل  واملعدل  والثقات وا م

منسوبون إىل ديصان بن سعيد اخلرمي أحزاب الكافرين ونطف الشياط  شهادة متقرب إىل 

اهلل جلت عظمته، وممتعض للدين واإلسالم ومعتقد إظهار ما أوجب اهلل تعاىل عىل العلامء أن 

الناجم بمرص وهو منصور بن نزار املتلقب شهدوا مجيعا أن  :يبينوه للناس وال يكتمونه

باحلاكم حكم اهلل عليه بالبوار والدمار واخلزي والنكال واالستيصال ابن معد بن إسامعيل بن 

فإنه ملا صار إىل الغرب تسمى بعبد اهلل وتلقب باملهدي  -ال أسعده اهلل-عبد الرمحن بن سعيد 

                                                 
 ا صل يف صالة اجلمعة أهنا تؤدى يف املساجد الكربى اجلامعة فقط. (1)

 .1/112اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (2)

 وتعقيب ابن كثري هذا  ن زخرفة املساجد َمنرهيٌّ عنها رشعا. (2)

 .11/217ة ابن كثري: البداية والنهاي (4)
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م لعنة اهلل ولعنة الالعن ، أدعياء ا نجاس، عليه وعليهومن تقدمه من سلله ا رجاس 

خوارج ال نسب هلم يف ولد عىل بن أيب طالب وال يتعلقون منه بسبب، وأنه منزه عن باطلهم، 

وأن الذي ادعوه من االنتساب إليه باطل وزور وأهنم ال يعلمون أن أحدا من أهل بيوتات 

، وقد كان هذا اإلنكار الطالبي  توقف عن إطال  القول يف هؤالء اخلوارج أهنم أدعياء

لباطلهم ودعواهم شائعا باحلرم ، وىف أول أمرهم بالغرب منترشا انتشارا يمنع من أن 

يتدلس عىل أحد كذهبم أو يذهب وهم إىل تصديقهم، وأن هذا الناجم بمرص هو وسلله كلار 

فسا  فجار ملحدون زنادقة معطلون، ولإلسالم جاحدون، وملذهب الثنوية واملجوسية 

تقدون، قد عطلوا احلدود، وأباحوا اللروج، وأحلوا اخلمور، وسلكوا الدماء، وسبوا مع

 .(1)«ا نبياء، ولعنوا السلف وادعوا الربوبية، وكتب يف ربيع اآلخر من سنة اثنت  وأربعامئة

 ووقع عىل الوثيقة وجوه أهل بغداد ومنهم:

  : و طاهر بن أيب الطيب، والرىض وابن ا زر  املوسوي، وأب، املرتىضمن العلوي

 ، وابن البطحاوي.وحممد بن حممد بن عمر، وابن أيب يعىل

 :أبو حممد بن ا كلا ، وأبو القاسم اخلرزي، وأبو العباس السوري ومن القضاة 

 )ا بيوردي(.

 :يني، وأبو حممد الكشليل، وأبو احلس  القدوري، يأبو حامد اإلسلرا ومن اللقهاء

، وأبو اللضل وأبو عبد اهلل البيضاوي، وأبو عىل بن محكان وأبو عبد اهلل الصيمري،

 النسوي.

  :(2)أبو عبد اهلل بن النعامن فقيه الشيعةومن الشيعة. 

ومما يدل عىل أن هؤالء أدعياء كذبة، كام ذكر هؤالء السادة العلامء، »قال ابن كثري: 

 فاطمة كام يزعمون، قول ئمة اللضالء، وأهنم ال نسب هلم إىل عيل بن أيب طالب، وال إىل وا

ابن عمر للحس  بن عيل ح  أراد الذهاب إىل العرا ، وذلك ح  كتب عوام أهل الكوفة 

 رِي ال تذهب إليهم فإ  أخاف عليك أن تقتل، وإن جدك قد ُخ » بالبيعة إليه فقال له ابن عمر:

اهلل ال تناهلا ال أنت وال ب  الدنيا واآلخرة فاختار اآلخرة عىل الدنيا، وأنت بضعة منه، وإنه و
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فهذا الكالم احلسن الصحيح املتوجه املعقول، من هذا  «.أحد من خللك وال من أهل بيتك

الصحايب اجلليل، يقتيض أنه ال ييل اخلالفة أحد من أهل البيت إال حممد بن عبد اهلل املهدي 

سوا نَّ دَ ا، وأن ال يُ بن مريم، رغبة هبم عن الدنياالذي يكون يف آخر الزمان عند نزول عيسى 

ذلك داللة قوية ظاهرة عىل أهنم  لَّ دَ ومعلوم أن هؤالء قد ملكوا ديار مرص مدة طويلة، فَ  هبا.

وقد صنف القايض الباقال  كتابا يف الرد ... ليسوا من أهل البيت، كام نص عليه سادة اللقهاء

قبائحهم، ووضح ب  فيه فضائحهم و« ستاررسار وهتك ا كشف ا » عىل هؤالء وسامه

أمرهم لكل أحد، ووضوح أمرهم ينبئ عن مطاوي أفعاهلم، وأقواهلم، وقد كان الباقال  

 .(1)«يقول يف عبارته عنهم، هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكلر املحض

هذه الوثائق العباسية بالرغم مما يشوهبا من كدر اخلصومة السياسية من خالفة كانت تشعر 

يعية اجلديدة عىل سلطاهنا الروحي والزمني، فإهنا مع ذلك حتمل من التوقيعات بخطر اخلالفة الش

أسامء هلا مكانتها الرفيعة من العلم والدين، مثل: القايض أيب بكر الباقال ، وأيب حامد 

سلراييني، وأيب احلسن القدوري، وا بيوردي وغريهم. ومن ثم فإهنا جتعلنا نشعر أهنا مل تكن  ا

 .(2)نام هي فو  ذلك وثائق هلا قيمتها التار ية فيام ذهبت إليهإالط موتور، وفقط مزاعم ب

كانت االنقسامات املذهبية الكربى يف بغداد ثالثة: أهل السنة وهم اجلمهور، والشيعة 

، ومع ضعف السلطة كانت اللتن تشتعل بمعدل سنوي، وكان من (3)ومنهم الرافضة

استتاب القادر » (، فقدها422استتابة املبتدعة ) -وهو من ذوي العلم–ليلة إجراءات اخل

وا من االعتزال، ثم هناهم أاملعتزلة احلنلية، فأظهروا الرجوع، وترب باهلل أمري املؤمن  فقهاء

عن الكالم والتدريس واملناظرة يف االعتزال والرفض واملقاالت املخاللة لإلسالم، وأخذ 

 .(4)«م متى خاللوه حل هبم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثاهلمخطوطهم بذلك، وأهن

                                                 
 .11/212ابن كثري: البداية والنهاية  (1)

 .56حممد عبد اهلل عنان: احلاكم بأمر اهلل ص (2)

ة، لكن الروافض هم الذين يسبون الصحابة الشيعة هم كل من يرى أن عيل بن أيب طالب أفضل الصحاب (2)

ويلعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحلصة وغريهم، ومنهم من يقول بأن الصحابة مجيعا ارتدوا بعد وفاة 

 هم الذين كانوا مع عيل بن أيب طالب.. ريض اهلل عن صحابة النبي أمجع .والنبي إال قليال، 

 .15/125ابن اجلوزي: املنتظم  (4)
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وقد أرسل هبذا إىل امللك الوحيد الذي يظهر طاعته، حممود الغزنوي، فنلذ حممود أوامر  

اخلليلة واشتد يف هذا عىل املبتدعة ممن هم يف مملكته حتى َقتَل وصلب وحبس وطرد فيهم، 

 وأمرهم بلعنهم عىل املنابر!

الذي جيب عىل املسلم ، « االعتقاد الصحيح» وضع القادر باهلل وثيقة أخرى تتضمن ثم

وعرضه عىل العلامء واللقهاء، فتشاوروا فيه وأضافوا وعدلوا حتى خرجت النسخة ا خرية 

املحرم  17وأعلن عىل الناس ) ،«االعتقاد الرسمي للدولة» تتضمن ما يمكن أن نسميه

 ساجد.(، فكان ُيقرأ يف املها421

غري أن هذه الوثيقة كانت إفرازا ونتاجا لذلك العرص ومعاركه، وقد عرفت لدى 

فكانت مهتمة بإثبات عقيدة أهل السنة يف الصلات  ،«االعتقاد القادري» املؤرخ  باسم

ثم بإثبات فضل  -وهذا هو النزاع مع املعتزلة–اإلهلية ويف أن القرآن كالم اهلل غري خملو  

وهذا هو النزاع مع –هم واجتهادهم والكف عن النزاع فيام وقع بينهم الصحابة وخرييت

 .(1)وهلذا فهو نص مهم يف بيان طبيعة العرص -الشيعة

 كن أن نسميهموقد أضيف إىل االعتقاد القادري  تلصيالت جديدة أو حتى ما ي

ذو القعدة  1( ثم )ها422رمضان  22( ثم )ها422رجب  12أخرى، يف )« ملحقات»

 شملت: (ها422

 )مواعظ ورقائق أهل البرصة )وهم أهل الزهد 

 موسعة ملن قال بخلق القرآن اردود 

  نص املناظرة ب  املبتدع الشهري برش املرييس وعبد العزيز بن حييى الكتا 

 يف فضل الصحابة، وفضائل أيب بكر وعمر بن اخلطاب )ريض اهلل عنهام( تلصيال 

 لنهي عن املنكرمواعظ عامة، ومنها: ا مر باملعروف وا 

 .(2)ووقع عىل هذه الوثيقة املوسعة كثري من العلامء واللقهاء

( عزل اخلليلة خطيب الشيعة يف مسجد براثا )وهو مسجد ها422ويف نلس ذلك العام )

                                                 
ة هذا النص يف فهم العرص ورصاعاته املذهبية، وضعناه يف امللحقات يف هناية هذا اجلزء من و مهي (1)

 الكتاب.

 .112، 15/117ابن اجلوزي: املنتظم  (2)
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الشيعة( وقد كان  طب بالغلو الشديد يف عيل 
ووضع خطيبا سنيا، فلام مل ُيظهر ما هو  (1) 

ضب اخلليلة ووجه رسالة قاسية إىل اجليش، غعيل رضبه الشيعة، ف معتاد من املبالغة يف مدح

وكللهم بحامية اخلطيب، وبالقبض عىل من فعل هذا، وانقطعت الصالة يف ذلك املسجد، ثم 

توسط وجهاء العلوي  يف إعادهتا واعتذروا إىل اخلليلة بأن هؤالء الذين رضبوا اخلطيب 

 .(2)أحد أو بأوامره ُسلهاء ال ُيعرفون ومل يصدروا عن توجيه

 وهكذا كانت خالفة القادر باهلل بوادر عودة الروح ملقام اخلالفة واخلليلة!

 وفاة اخلليفة القادر باهلل 

( ومل يكن له ويل عهد بعد وفاة ابنه حممد  ها421) امرض اخلليلة القادر باهلل مرضا شديد

(، فأشري ها222شوال  21 )( الذي كان قد واله العهد وتلقب بالغالب باهللها421)رمضان 

 ،«القائم بأمر اهلل»باعليه بتسمية ويل العهد، فعهد باخلالفة بعده البنه أيب جعلر الذي تلقب 

 (.ها421مجادى ا وىل  21وُدعي له عىل املنابر )

( بعد ها422ثم تعاىف اخلليلة، وبقي حيا  قل من عام ، ثم قبضه اهلل تعاىل )ذي احلجة 

ر أحد من مَّ عَ  يُ ملَ وَ » دا وأربع  عاما، وعن عمر بلغ السادسة والثامن ..خالفة دامت واح

 .(3)«اخلللاء قبله هذا العمر وال بعده

ان من أهل السرت، والديانة، وإدامة التهجد بالليل، وكثرة الرب ك» يقول ابن اجلوزي:

والصدقات عىل صلة اشتهرت عنه، وعرف هبا عند كل أحد مع حسن املذهب وصحة 

االعتقاد وكان صنف كتابا فيه ا صول ذكر فيه فضائل الصحابة عىل ترتيب أصحاب 

ورد يف كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز، وأفكار املعتزلة، والقائل  بخلق أاحلديث، و

أ كل مجعة يف حلقة أصحاب احلديث بجامع املهدي وحيُض الناس رَ قر القرآن، وكان الكتاب يُ 

وكان القادر يقسم ... العوام ويقصد ا ماكن املعروفة بالربكة كان يلبس زي... وسامعه

الطعام الذي هييأ إلفطاره ثالثة أقسام، فقسم يرتكه ب  يديه، وقسم حيمل إىل جامع الرصافة، 

                                                 
وعىل أخيه أمري املؤمن  عيل بن أيب طالب، مكلم »كان ذلك اخلطيب يقول بعد الصالة عىل النبي  (1)

 «.ي، مكلم فتية أصحاب الكهفاجلمجمة، وحميي ا موات، البرشي اإلهل

 .2/125وما بعدها، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  15/112ابن اجلوزي: املنتظم  (2)
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، ويف خروجه هذا كان يطلع عىل أحوال (1)«وقسم إىل جامع املدينة، فيلر  عىل املجاورين

 لتبلغه.الرعية ويلصل يف مظامل مل تكن 

وينهى عن الرش  ،كان حليام كريام خريا حيب اخلري وأهله ويأمر به» ويقول ابن ا ثري:

 .(2)«ويبغض أهله

 ومن شعره:

 سااابق القضااااء بكااال ماااا هاااو كاااائن 

 

 

 

 واهلل يااااااا هااااااذا لرزقااااااك ضااااااامن  

 تعنااااى بااااام يلنااااى وتاااارتك مااااا بااااه  

 

 ؟!تغناااااى كأناااااك للحاااااوادث آمااااان  

  أو ماااا تااارى الااادنيا ومرصاااع أهلهاااا 

 

 عمااااال لياااااوم فراقهاااااا ياااااا حاااااائناف  

 واعلااام بأناااك ال أباااا لاااك يف الاااذي  

 

 أصااااابحت جتمعاااااه لغاااااريك خاااااازن  

 ياااااا عاااااامر الااااادنيا أتعمااااار منااااازال  

 

 مل يبااااااق فيااااااه مااااااع املنيااااااة ساااااااكن  

 املااااااوت يشء أناااااات تعلاااااام أنااااااه  

 

 حاااااااق وأنااااااات باااااااذكره متهااااااااون  

 إن املنيااااااة ال تااااااؤامر ماااااان أتاااااات  

 

 يف نلساااااااااه يوماااااااااا وال تساااااااااتأذن  

  * * * 
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 القائم بأمر اهلل

  

 هـ( 481 شعبان 13هـ حتى  411)من ذي احلجة  

وهو عبد اهلل بن القادر باهلل، وقد ويل اخلالفة وهو يف احلادية والعرشين من عمره فهو 

جى.ها211ذي القعدة  12مولود )  (، وأمه جارية أرمنية اسمها قطر الندى أو بدر الدُّ

واختذت  (1)«لِعَظم املصيبة به، ولتوطيد البيعة لولده» بعة أياماستمر عزاء القادر باهلل س

 اإلجراءات ا منية املستطاعة لتأم  بغداد ودار اخلالفة يف وقت البيعة.

 .(2)وكان القائم ذا حظ من ا دب، وكان جمتهدا يف النظر إىل الشكاوى واملكاتبات

*** 

تجاج ا جناد ا تراك مطالب  وأول ما واجهه اخلليلة اجلديد من املشكالت هو اح

بام ال يصلح يف » بمكافأة اخلليلة اجلديد كام جرت عادهتم منذ قديم، وقد جترأ أحدهم فتكلم

فأضاف هذا إىل احتجاج ا تراك هلبا جديدا إذ صاروا « حق اخلليلة القائم فقتله هاشمي

ا اخلليلة، وأما اخلليلة يطالبون بقتل القاتل أو سيخرجون من بغداد إن ثبت أن قتله كان برض

فلم يكن لديه ا موال التي يعطيهم منها، كام أنه ال يسعه تسليم اهلاشمي إليهم وهو الذي 

دافع عنه وغضب له، وال يمكنه إال إرضاؤهم وإال خلت بغداد من اجليش وصارت هنبا 

م انتهى  مراء ا طراف أو حتى للوىض أهلها الذين تقتلهم اللتن واملنازعات باللعل! ث

ا مر عىل أن دفع هلم جالل الدولة ماال مل يرضهم واستقر ا مر عىل ثالثة مالي  دينار 

 .(3)اضطر اخلليلة  ن يبيع أمالكا له لكي يوفيهم ما يريدون
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 بقية عهد جالل الدولة )عهد الفوضى والفنت(

جالل الدولة  مل متر عىل بغداد أيام أقسى وأصعب من تلك التي شهدهتا فيام بقي من عهد

البوهيي، لقد غرقت بغداد يف اللوىض واللتن، اللوىض يف السلطة: ب  امللك البوهيي واجلنود 

 واليهود  ا تراك وبينه وب  اخلليلة، واللتن ب  الناس: السنة والشيعة، واملسلم

والنصارى، وكان االهنيار الشامل للسلطة يعني االزدهار الكامل للمجرم  واللصوص، 

 كل هذا كان يعني غالء ا سعار وانتهاء ا مان وفقدان املمتلكات واملساكن.و

كانت عنارص املشهد السيايس تتمثل يف: امللك البوهيي جالل الدولة، واجليش الذي هو 

من ا تراك، واخلليلة.. فأما جالل الدولة فشخصية ضعيلة وسيئة التدبري واإلدارة، وأما 

قد صاروا بعد هذه السن  أشبه بمجموعات املرتزقة يطلبون ا موال عند كل  ا تراك فهم

َخُطونَ ﴿فرصة  ا ِمنَها إَِذا ُهمر َيسر َطور ر ُيعر ُطوا ِمنرَها َرُضوا َوإِن ملَّ ، وأما اخلليلة فهو عىل ﴾َفإِنر ُأعر

لعباسية مي وتاريخ أرسته اشهامش احلياة السياسية، ليس له إال مقام اخلليلة ونسبه اهلا

 واخلللاء العظام.

ويف ظل االهنيار االقتصادي العام ال جيد جالل الدولة ما يدفع به رواتب ا تراك 

وأعطياهتم، فيثري ا تراك الشغب ويبدأون يف التمرد واالنقالب عىل جالل الدولة وعزله، 

فيها  واخلليلة ال يستطيع التدخل وال التوسط بحل جذري، ويف ظالل اللوىض التي يشارك

 ا تراك أنلسهم تزداد حالة االهنيار االقتصادي فتزداد املشكلة تعقدا!

وما يزيد من تعقد املشكلة أن العجز يسيطر عىل اجلميع، فال جالل الدولة قادر عىل 

اإلصالح وحسن التدبري، وال ا تراك لدهيم البديل، وال اخلليلة يملك قوة أو نلوذا، وهلذا 

اكل هيدد جالل الدولة باالعتزال وترك الوالية، فيضطرب احلال يف كله.. فح  تتعقد املش

ا تراك ويبدأون يف االعتذار له وحماولة إرضائه، وكذلك ا تراك ليس لدهيم ما هيددون به إال 

تعقدت به ا مور  اأن ينسحبوا من بغداد لتلر، البالد من قوة اجليش، وكذلك اخلليلة أيضا إذ

مره أو بأوامره يعزم عىل اخلروج من بغداد.. ثم ال يكون أمام كل وثبت أن ال أحد هيتم  

 ا طراف إال الرضا باحللول الوقتية والتسكينية والتي تنهار هي ا خرى بعد وقت بسيط.
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( زاخرا باللوىض ها422وكام سبق وذكرنا يف هناية عهد اخلليلة القادر، فقد كان عام )

 واللتن..

اشية جالل الدولة نلسه، إذ حرضته جمموعة من وقد وصلت االضطرابات إىل ح

اده ممن يدبرون معه أمر ا موال ومها بارسطغان  ب  –ا تراك عىل اثن  من أكابر ُقوَّ وُيَلقَّ

اب»با باعتبار أهنام سبب اللساد وفرا، اخلزانة من ا موال، مما  (1)ويلدرك «حاجب احلُجَّ

مها حتى عادا مرة أخرى! ومع هذا الوضع دفعهام إىل اهلرب، ولكن جالل الدولة اسرتضا

املتأزم بدأ ا تراك حيلون مشكلة فقرهم بزيادة الطغيان عىل جالل الدولة ذاته حتى لقد كانوا 

ينهبون دار اململكة البوهيية ويأخذون من أثاثها وذخائرها ودواهبا، وكام كان ا تراك حيلون 

ذات يوم برأسه فأراد أن حيل مشكالته  مشكلتهم بالطغيان عىل جالل الدولة، لعبت اخلمر

عىل رأس بعض جنوده إىل دار اخلالفة ثم يبدو  -وهو خممور-بانقالب عىل اخلليلة، فخرج 

 .(2)أنه استلا  فعاد دونام نتيجة بعدما سبب ارتباكا واضطرابا يف دار اخلالفة

س عرشة وهي مخ–ويف مشهد يثبت العجز التام أخرج جالل الدولة دوابه من االصطبل 

إىل الشارع  نه مل يعد جيد العلف إلطعامها، وأعلن لألتراك أن هذه دوابه التي  -دابة فقط

يملكها هو وأصحابه فليأخذوها بدل عمليات النهب املستمرة لدوابه، ثم دخل دار اململكة 

فأغلقها ورصف احلاشية واخلدم، فكأنه هبذا قد أعلن عجزه واستسالمه واعتزاله هذه 

 ة، وكان هلذا أثره القوي يف إشعال اللوىض واالضطرابات يف بغداد.الوالي

(، منهم ها422ويكلي أن نرى سوء اإلدارة يف تغيري الوزير  ربع مرات يف هذا العام )

ومملكة » ، حتى انتهى العام(3)من بقي أياما، ومنهم من هرب بعد مخسة ومخس  يوما فقط

وليس له من ذلك إال اخلطبة، فأما  والبطيحة،وواسط  (4)جالل الدولة ما ب  احلُضة

من  (5) عِ طَ قر ا موال وا عامل فمنقسمة ب  ا عراب وا كراد وا طراف منها يف أيدي املُ 

                                                 
بارسطغان يكتب أحيانا: بارسطعان وبادسطلان، وأما يلدرك فهو يكتب أحيانا بلدوك، بحسب  (1)

 تصحيلات الكتب.

 .2/221ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .2/222ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 احلُضة: هي بغداد. (4)

َطع : أصحاب اإلقطاعيات. (5)  املُقر
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 .(1)«ا تراك والوزارة خالية من ناظر فيها

 ( حتى حدث املشهد املتكرر:ها422ومل متض شهور من عام )

ل الدولة، وعزموا عىل عزله واملبايعة  يب تزعم ا تراك انقالبا عسكريا عىل جال

كاليجار بن سلطان الدولة ملك البوهيي  يف فارس، وقد بدا جالل الدولة مستسلام غري ممانع 

وكان  ،يف اخلروج من بغداد فقد أطلق جواريه وباع أمالكه فضال عن التي هنبها ا تراك

التي يتبلغ هبا إىل مكان آخر، وخرج  تلاوضه مع ا تراك يف موعد اخلروج واحلراسة والنلقة

( إىل عكربا، فنهب ا تراك ما بقي يف دار اململكة ها422ربيع ا ول  6من بغداد فعال )

البوهيية، وراسلوا أبا كاليجار مهنئ  إياه عىل خروج جالل الدولة واستقرار كلمتهم عليه 

ر تباطأ يف اإلجابة لعدة أسباب: ويدعونه لقدوم بغداد أو إرسال نائب عنه، غري أن أبا كاليجا

أن يتوثق من ا تراك ونيتهم فهم متقلبون، وأن يرتك ا مور تزداد صعوبة يف بغداد حتى 

يكون إحلاحهم أكرب ومطالبهم ورشوطهم أقل وأيرس، وقد ظل ينتظر أن يأيت إليه وفد من 

ل إن هذا التلكؤ أنتج لكن ا مور مل جتِر كام أحب، ب (2)قادهتم، وقيل بأنه طلب منهم رهائن

قساما لدى اجلنود ا تراك إذ خرج فيهم من اعرتض عىل استمرار اخلطبة له دون أن تستقر نا

أمورهم معه، ومع طول الزمن الذي أفرز اللوىض الضاربة يف بغداد، والذي جعل ا تراك 

اك عن أنلسهم ال جيدون إال أن يشاركوا يف السلب والنهب، يف ظل هذا الضغط رجع ا تر

وكان مستقرا –مراسلة أيب كاليجار، وأرسلوا وفدا يعتذر إىل جالل الدولة ويسأله العودة 

عند أحد زعامء ا طراف وهو كامل الدولة أبو سنان الذي كان ثاقب النظر فأكرمه وأحسن 

ربيع اآلخر  17وأعادوا له اخلطبة ) -استقباله ووضع أمواله رهن إشارته بل وزوجه ابنته

 .(3)فعاد إىل بغداد( ها422

ما إن صلحت العالقة ب  جالل الدولة وا تراك حتى فسدت بينه وب  اخلليلة، ذلك 

أن اخلليلة بعث وفدا إىل أيب كاليجار فأحسن استقباهلم وأكرمهم لكنه أراد أن ُينعم عليه 

شافعي وهو اإلمام اللقيه ال–فاعرتض رئيس الوفد « ملك امللوك، مالك ا مم» قبلاخلليلة ب

                                                 
 .222، 15/211ابن اجلوزي: املنتظم  (1)

 .12/42ابن كثري: البداية والنهاية  (2)

 .2/222وما بعدها، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  15/222ابن اجلوزي: املنتظم  (2)
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بأن هذا ال جيوز ولو جاز فسيكون يف حق  -الكبري أبو احلسن املاوردي، وكان قايض القضاة

وأرسل أبو كاليجار هدايا كثرية ونليسة إىل  ،«ملك الدولة» اخلليلة، ثم اتلقوا عىل لقب

اخلليلة.. فلام علم جالل الدولة هبذا انزعج وغضب، وشعر أن هذا بداية عزله لكن سعى 

 .(1)قالء يف اإلصالح بينهام، وحلف له اخلليلة عىل صلاء النية والوفاء بالعهودبعض الع

لكن هذا مل يك كافيا، فقد قام جالل الدولة باستلزاز اخلليلة؛ خرج يف مركبه يف النهر ثم 

( بغري سابق موعد، ومعه ثالثة من حاشيته فأخذ يف ها422شوال  11) (2)دخل دار اخلالفة

احدا ممن معه أن يعزف باملزمار، يف مشهد ماجن ال يليق بدار اخلالفة، رشب النبيذ وأمر و

وقال بأنه يريد القبض عىل وزيره أيب سعد بن عبد الرحيم املختلي يف دار اخلالفة، وغضب 

اخلليلة وأبلغه عرب حاشيته أن الوزير ليس بدار اخلالفة، وأبدى جالل الدولة تعاليا وسوء 

صول عىل تعهد بتسليم الوزير، وقد أدى هذا الترصف إىل أدب ومل ينرصف إال بعد احل

اضطراب وارتباك يف بغداد إذ ظنه كثري من الناس مقدمة انقالب عىل اخلليلة أو خلعه، فلام 

هيدد بأن يعود جالل من مرافقيه رجال جالل الدولة اثن  من انتهى ا مر بعث اخلليلة إىل 

فة وإال ترك اخلليلة بغداد، فاعتذرا للخليلة وأرسعا الدولة فيلزم ا دب واحرتام مقام اخلال

إىل جالل الدولة وأخرباه بالرسالة، ومل يكن أحد بالذي جيهل خطورة خروج اخلليلة من 

بغداد عىل جالل الدولة وعىل حكم البوهيي  كله، فخرج جالل الدولة إىل دار اخلالفة 

 .(3)معتذرا ومتأسلا حتى قبل اخلليلة

( إذ فوجئوا بتعيينه ها424د ا تراك وجالل الدولة مرة أخرى )رمضان وقد تكرر مشه

وزيرا عىل غري تشاور معهم وال رغبة به فتوقعوا منه العداء، وكعادهتم مل ينتظروا توضيحا أو 

إفصاحا بل هامجوا دار جالل الدولة وهنبوها وأسمعوه ما يكره وأرادوا عزله، وجالل الدولة 

قاومهم بل سعى يف التخلص واهلرب، ويف هذه املرة انطلق إىل اجلانب كعادته مل يامنع ومل ي

الرشقي من بغداد حيث أهل الكرخ )الشيعة( واختبأ يف بيت الرشيف املرتىض، وقد تم كل 

هذا بال ختطيط مسبق فا تراك ليس فيهم زعيم وهم فوضيون، وهلذا فقد عادوا إىل التلكري 

                                                 
 وما بعدها. 15/225ابن اجلوزي: املنتظم  (1)

 ر اخلالفة مدينة ملكية مطلة عىل هنر دجلة، فيمكن الدخول إليها عرب النهر أيضا.دا (2)

 .221، 15/222ابن اجلوزي: املنتظم  (2)
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أحد يتوىل احلكم إال ابن أخيه أبا كاليجار الذي مل  واحلذر من خروجه وليس يف بني بويه

جيبهم يف العام املايض، وهذه بغداد قد عمتها اللوىض كام هو متوقع، بل زادت هذه املرة إىل 

احلد الذي بدأ زعيم الَعيَّارين
واسمه الربمجي يتطلع إىل أن يكون هو السلطان يف بغداد،  (1)

 اخللوت واالهنيار والتاليش، وبدأ بعضهم يريد عودة وأمام هذا كله بدأت حركة ا تراك يف

جالل الدين مرة أخرى، ويبدو أن جالل الدين قد فهم هذه العادة واستطاع من خالل 

اتصاالت رسية مع ا جناد الصغار وانلرادية مع القيادات أن يقيض عىل البقية الباقية من 

ه وزيره أبو القاسم، مع التعهد املتكرر حركة االنقالب هذه ثم يعود إىل مكانه يف بغداد ومع

 .(2)بأال ينتقم من ا تراك، وقد كان

وظلت املشكالت بغري حل، فجالل الدولة ما زال يغري الوزير بعد الوزير بعد الوزير 

(، وا تراك رشعوا يف التدخل يف أمور املال وتلاصيلها ودقائقها ليحوزوا ها426، 425)

، (3)يف دار العملة وصاروا جيمعون الُضائب بأنلسهم أحيانا جباية ا موال ووضعوا رقباء

كذلك ساءت العالقة مع اخلليلة مرة أخرى، ذلك أن جمموعة من اجلنود وقعوا يف كم  

(، فسلبوهم كل ما معهم، ها426نصبه بعض ا كراد قريبا من أمالك للخليلة خارج بغداد )

ِذروهم من وجود ا كراد فنهبوا من أمالك فأراد اجلنود معاقبة أهل هذه املنطقة أن مل حُي 

اخلليلة، فغضب اخلليلة غضبا شديدا وأمر جالل الدولة بتسليمهم، ولكن جالل الدولة 

احلريص عىل استقرار العالقات مع ا تراك أخذ يف املامطلة، فأمر اخلليلة القضاة واللقهاء 

إليهم جالل الدولة أن يقبض  باإلرضاب العام فتعطلت مصالح الناس يف بغداد، حتى توسل

 .(4)عليهم صوريا ثم أطلقهم مرة أخرى

                                                 
العيارون: هم الذين كنا نشري إليهم فيام سبق باللصوص واملجرم ، فهم جمموعات عصابية تنشأ يف جو  (1)

للوىض يف بغداد أصبحت هذه اجلامعة أشبه اللتن وحترتف السلب والنهب والقتل، ومع طول عرص ا

بالتنظيم الذي بدأت تظهر له عادات وتقاليد، وحتول زعامؤه من لصوص إىل زعامء حملي  هلم مناطق 

يسيطرون عليها، وقد جتري السلطات معهم ملاوضات أحيانا، وهذا يشبه يف االصطالح املعارص 

َظ ، إال أن حركة العيارين هذه مل «املافيا»ملهوم  بدراسة وافية تستجيل أمرها وكنهها  -فيام أعلم–حَتر

 بعمق.

 .2/222وما بعدها، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  15/224ابن اجلوزي: املنتظم  (2)

 .217، 2/212، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 15/241اجلوزي: املنتظم ابن  (2)

 .2/215ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (4)
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( حركة من ا تراك ضد جالل الدولة نلسه، ويبدو أهنم ها426، 425ال نجد يف عامي )

حاولوا البحث عن خصم يمكنهم قهره والضغط عليه، فكانوا هيامجون الوزراء، وهلذا كان 

 .(1)ذا حظ جيد هرب ساملا، وإال هرب مهاناالوزير ال يمكث أياما حتى هيرب، فمن كان 

لكن لعلهم مل حيتملوا هذا اخلداع النليس، فام هو إال أن عادوا سريهتم ا وىل يف طرد 

( فتكررت ذات القصة: هنبوا داره وهامجوه، واستجاب فخرج ها427جالل الدولة وعزله )

 . (2)هاربا، ثم أعادوه معتذرين مرة أخرى

نتِه ككل أزمة، بل أسلرت عن شاكوك مان جاالل الدولاة يف رجلاه لكن هذه ا زمة مل ت

اب–الثا  بارسطغان  بأنه هو حمرض الرتك، والتقط هذا ا خاري هاذا الشاك  -حاجب احلُجَّ

( واحتمى بدار اخلالفة ومحاه اخلليلة فلم يسلمه جلالل الدولاة، ومان ها422فهرب مبارشة )

 كاليجااار واالتلااا  مااع ا تااراك لعاازل جااالل هناااك باادأ بارسااطغان إجراءاتااه يف مراساالة أيب

الدولة، وسارع أبو كاليجار هاذه املارة فأرسال جيشاا إىل واساط فانحااز إلايهم الاديلم هنااك 

طرد ا تراك جالل الدولة من بغداد أيضاا، وبادا  وطردوا امللك العزيز بن جالل الدولة، فيام

تطاع التحاالف ماع بعاض أماراء كأن ا مور استقرت  يب كاليجار، لكان جاالل الدولاة اسا

ا طراف كقرواش بن املقلد )أمري املوصل وزعيم بناي عقيال( ودبايس بان عايل )أماري احللاة 

مان بغاداد،  -وهاو ا هام وفياه دار اخلالفاة–وزعيم بني مزيد( واستوىل عىل اجلانب الغاريب 

هذا ما دعاا فصارت بغداد منقسمة: غرهبا  طب جلالل الدولة ورشقها  يب كاليجار، ولعل 

أبا كاليجار إىل العودة إىل فارس مرة أخرى يف خطوة غريبة وغري ملهومة حطمت كل التدبري 

الااذي تاام لصاااحله يف بغااداد، فبعودتااه انسااحب الااديلم الواسااطيون ماان حااول بارسااطغان، 

طااردوه  جالل الدولةوتلككت جبهة بارسطغان وحاول هو اهلروب إىل واسط لكن  حللاء 

أرسلوا به إىل جالل الدولة فقتله، وأعاد االستيالء عىل واسط مارة أخارى..  حتى أدركوه ثم

 !(3)فكأن شيئا مل يكن

يف اإلصالح ب   -مثل قايض القضاة أبو احلسن املاوردي–ثم سعى بعض ذوي املكانة 

                                                 
 .2/217ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)

 .2/211، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 15/254ابن اجلوزي: املنتظم  (2)

 .224، 2/222، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 15/256ابن اجلوزي: املنتظم  (2)
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جالل الدولة وأيب كاليجار لتتوقف هذه اللوىض املستمرة، ونجحوا يف هذا، فاتلقوا عىل 

 .(1)م التعرض  مالك اآلخر، وتزوج ابن أيب كاليجار ابنة جالل الدولةالسالم وعد

وكان املتوقع أن يعتدل أمر جالل الدولة بعد انتهاء هذا اخلطر ويأخذ يف التدبري وهو 

( أن ها421آمن، إال أن أول ما شغله وطالب به هو زيادة ألقابه، فطلب من اخلليلة )رمضان 

للقب الذي أثار الناس يف بغداد، فام إن ُخطِب له به حتى رمى وهو ا ،«ملك امللوك»بايتلقب 

ى برش هبذه الصلة، وقد استجاب له اخلليلة بعد مماطالت  العامة اخلطباء استعظاما أن ُيسمَّ

ومتنع تبعا إلجازة بعض اللقهاء له باعتباره منرصفا إىل ملوك ا رض، ومشاهبا للقب قايض 

قايض قضاة بغداد املاوردي، وهذا هو الرأي الصحيح  القضاة، بينام رفضه اآلخرون مثل

 .(2)الذي جاءت به ا حاديث

ومع أن ا تراك قد انقطع أملهم بعد هذا الصلح، وتوقلت انقالباهتم العسكرية عىل 

(، إال أن أحواهلم مل تعتدل، وهم ما زالوا يعانون ها422(، )ها421جالل الدولة عامي )

أضيف إىل ذلك يف السنوات ا خرية ومع اهنيار السلطة اهنيار ويشكون انقطاع رواتبهم، ثم 

هيبتهم ب  الناس فصاروا هم أيضا موضع اهلجوم والنهب من الَعيَّارين وغريهم أحيانا 

 كثرية.

ونصبوا  -باملصطلحات املعارصة–« اعتصاما» ولذلك خرجوا فيام يمكن أن نسميه

ها(، وهذا بحد ذاته تغري 421)ذي القعدة  خيامهم خارج بغداد اعرتاضا عىل تأخر الرواتب

واضح فقد كانوا قبل هذا هيامجون دار اململكة مبارشة، إال أن االعتصام مل جُيرِد نلعا بل لقد 

أعطى اللرصة جلالل الدولة لرياسل أمراء ا طراف كي يكونوا عونا له إن تطور أمر 

( وأوقعوا ها421ململكة )ذي احلجة ا تراك، وهنا ختىل ا تراك عن اعتصامهم وهامجوا دار ا

بعض القتىل يف حاشية جالل الدولة، وعندئذ فقط بذل هلم جالل الدولة ما استطاع من 

 ا موال وعاد للطريقة القديمة يف التلاوض: 

                                                 
 .2/224 ، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ15/262ابن اجلوزي: املنتظم  (1)

 .222، 2/227وما بعدها، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  15/264ابن اجلوزي: املنتظم  (2)

، أخنى: أي «أخنى ا سامء يوم القيامة عند اهلل رجل تسمى ملك ا مالك» ملسو هيلع هللا ىلصومن هذه ا حاديث قوله 

 أغيظ رجل عىل اهلل يوم»(. ويف رواية عند مسلم 2142(، ومسلم )5252أذل وأوضع، البخاري )

 (.2142، مسلم )«القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك ا مالك ال ملك إال اهلل
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 إن قنعتم بام بذلنا 

 عطونا قدر ما نحتاج إليه ملؤونتنا وتسلموا مجيع املعامالتأوإال ف 

 ا تريدون.ال اعتزلناكم وعملتم مإو  

وفشل التلاوض، وارحتل جالل الدولة بقواته وقوات حللائه إىل القسم الغريب من 

بغداد، واشتعل الشغب واللتنة، ووصلت هذه املرة إىل حد مريع، فلم يكن أحد يستطيع أن 

 رج من بيته ولو إىل صالة اجلمعة التي ُصِليت بثالثة أفراد فقط يف مسجد براثا، فإن خرج 

ه فالبد أن يكون يف حراسة، وقد وصلت أسعار احلراسات اخلاصة مبلغا غريبا حتى من بيت

كان توصيل الثالثة إىل املسجد ثمنه درهم.. ثم توصلوا التلا  جزئي تسكيني معرض 

( وهنبوا ها422! ولذلك تكرر الشغب من ا تراك )مجادى اآلخرة (1)لالهنيار كام يف كل مرة

 .(2)الناسما طالته أيدهيم من أمالك 

واستمر الشغب الذي يصل إىل هنب دار اململكة حتى مل هيتد جالل الدولة إىل حل يأيت 

التي كانت خمصصة  -(3)«اجلوايل» وكان اسمها–بأموال إال بأن يأخذ رضائب أهل الذمة 

(، فأثار هذا التعدي ها424للخللاء عىل ما جرت به التقاليد منذ قديم، وذلك أول عام )

ة وعزم عىل مغادرة بغداد، ومجع اهلاشمي  والقضاة فأعلمهم بام حدث وبام غضب اخلليل

عزم عليه، وسعى املصلحون ب  اخلليلة وامللك البوهيي الذي مل جيد إال أن يعتذر باحلاجة 

نحن نائبون عن اخلدمة نيابة ال تنتظم إال بإطال  أرزا  العساكر وقد التجأ » لألموال قائال:

يف دفعة واحدة  (4)ناالعِ حدهم أخذ من تِ أإىل احلريم واستعصم به حتى أن مجاعة ممن خدمنا 

ثم عادت ا مور عىل  ،«ذورون عند احلاجةعتسعامئة بدرة ونحن نمنع من إحضارها ونحن م

 .(5)(ها425سابق عادهتا يف العام التايل )

                                                 
 .2/225، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 274، 15/272ابن اجلوزي: املنتظم  (1)

 .15/271ابن اجلوزي: املنتظم  (2)

: جوايل،  هنم جلوا عن مواضعهم. ن من أرض إىل أرض، وإنام قيل هلمواجلوايل: هم أهل الذمة املنتقل (2)

، وأبو بكر ا نباري: الزاهر يف معا  كلامت الناس 6/121انظر: اخلليل بن أمحد: كتاب الع  

1/422. 

 التالع: هي ا رض اخلصبة. (4)

 .262، 2/251، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 221، 226، 15/225ابن اجلوزي: املنتظم  (5)
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عد ( وهو يف احلادية واخلمس  من عمره بها425شعبان  5ثم تويف جالل الدولة )

مرض مل يمكث فيه كثريا، بعد سبعة عرش عاما يف الوالية عىل بغداد اهلائجة املضطربة 

 نر مَ » املتنازعة مع ضعله وسوء تدبريه، وهو ما أبدع ابن ا ثري يف استخالص العظة منه فقال:

عىل م أن اهلل لِ عَ  ،م سريته وضعله واستيالء اجلند والنواب عليه ودوام ملكه إىل هذه الغايةلِ عَ 

 .(1)«كل يشء قدير يؤيت امللك من يشاء وينزعه ممن يشاء

 وهكذا انتهى عهد جالل الدولة..

ومن العجيب أن الرجل الذي خاطر بأزمة فارقة مع اخلليلة يف أمر كهذا، سنكتشف بعد 

، وكلى هبذا (2)قليل أن من أمالكه مركبا أنلق عىل صناعته عرشة آالف دينار فلم يكن له مثيل

 ىل سوء الترصف والتدبري واتباع الشهوات.دليال ع

ومما ال حيتاج إىل بيان أن ا طراف املستقلة يف أنحاء العرا  مل تكن تقيم لسلطة بغداد أي 

وزن، وهي ماضية يف ترسيخ حكمها داخليا أو يف نزاعاهتا مع ا طراف ا خرى، وقد تلجأ 

أي تردد إن مل يكن ذا فائدة،  إىل بغداد كحليف ضد خصم آخر لكن ال بأس من إمهاله دون

 كام ال ُيستبعد التالعب بسلطة بغداد يف خضم هذه النزاعات، أو أن تعتدي عىل أنحائها.

  التابعة اسميا  يب –فمن أمثلة التالعب أن ظهري الدين أبا القاسم أمري البرصة

العالقة بينه وب  أيب كاليجار فأعلن الوالء جلالل الدولة  تتوتر -كاليجار

ليتوىل  -وهو الذي حيكم واسط–( فأرسل هذا ا خري ابنه امللك العزيز ها424)

البرصة، لكنه فوجئ بأن أبا القاسم ال يريده إال جمرد اسم، وظل هو احلاكم اللعيل 

هلا، وملا حاول امللك العزيز انتزاع السلطة حاربه وجنوده حتى طردهم من البرصة 

 .(3)ها(425وأعاد الوالء  يب كاليجار )

 ( حتى منعوا وصول املاء إىل ها426ومن أمثلة االعتداء هنب بني خلاجة للكوفة )

 .(4)النخيل فهلك كثري من حمصول التمر

                                                 
 .2/262، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 212، 15/221املنتظم ابن اجلوزي:  (1)

 .15/212ابن اجلوزي: املنتظم  (2)

 .222، 2/227ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .2/217ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (4)
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   ومن أمثلة التجاهل ما فعله قرواش بن املقلد أمري املوصل الذي كان حيارب مخس

 (  نه كان يريد أن يضمها إىل سلطته، فتوسطها421بن ثعلب حاكم تكريت )ا

مخس  بجالل الدولة ليكف عن قرواش، فتوقع جالل الدولة أن وساطته سُتجدي 

لكنه فوجئ بإمهال واستخلاف من قرواش الذي ظل حيارب مخس  بل خرج إليه 

بنلسه يف جيش، ومل يكتف هبذا بل بدأ قرواش بمراسلة ا تراك يف بغداد ليدبر متردا 

أفشلت هذا التدبري، واستعد جالل عىل جالل الدولة نلسه لوال أن سري احلوادث 

( وكاد هذا اجليش ينهزم لوال أن ها422الدولة بجيش لينتزع ا نبار من قرواش )

االضطرابات الداخلية يف بني عقيل أجربت قرواش عىل طلب الصلح وإعادة 

 .(1)التحالف من جديد

يف وإذا مددنا أبصارنا خارج العرا  يف ذلك الوقت سنجد قوة جديدة قد ظهرت 

املرش ، وقد اهنارت أمامها البالد فسقطت أمامها الدولة الغزنوية ثم بدأت يف االستيالء عىل 

الرش  وهي تتقدم بقوة نحن الغرب، وتأخذ يف طريقها أمالك البوهيي  يف فارس.. أولئك 

 هم السالجقة، والذين سيكون هلم حديث طويل مع اخلالفة العباسية!

ضا أن احلج ظل منقطعا متوقلا من العرا  وما خلله من البالد ومما ال حيتاج إىل بيان أي

طوال هذا العهد، إذ مل يتصد أحد لغارات ا عراب وقطاع الطر  واللصوص، ومن كان 

  اطر بيشء كان مصريه النهب والسلب وربام القتل وا رس أيضا.

، أن أيام جالل الدولة كانت ا قسى وا صعب وأما احلديث عن اللتن يف بغداد، فكام ذكرنا

من ب  أيام البوهيي  السابق ، ذلك أن ضعف السلطة واهنيارها ونزاعاهتا جعل بغداد مرسحا 

كبريا لالشتباكات التي تشتعل وتلتهب وتأيت عىل ا خُض واليابس، وكانت اللتن تقع يف كل عام 

 ن وثالث وأكثر من هذا.الواحد فتنتمرة واحدة عىل ا قل، وربام وقع يف العام ا

ن هذا التاريخ االجتامعي خارج عن منهجنا يف هذا الكتاب، فقد كان التوسط إوحيث 

املطلوب هو إلقاء نظرة رسيعة لتكتمل الصورة التار ية دون أن نستغر  يف تلاصيلها، إذ هلا 

                                                 
 .2/246ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)
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 مقام آخر وجمال آخر.

 وعىل كل حال فاللتن كانت تبدأ بعدة أسباب: 

ذي احلجة(  12حيث حيتلل الشيعة بعيد الغدير )أوقات ا عياد واالحتلاالت:  -أ

املحرم(.. ثم رد عليهم  12يف عاشوراء ) ويقيمون املآتم عىل احلس  بن عيل 

ذي  26اجلهلة من أهل السنة باخرتاع عيد نجاة النبي وأيب بكر من الغار يف اهلجرة )

الزبري الذي قتله احلجاج بن يوسف الثقلي احلجة( وباخرتاع مأتم عىل مصعب بن 

املحرم( وكان مصعب بن الزبري هو من أهنى حركة املختار بن عبيد الثقلي  12)

 .وقتله وهي من أوائل احلركات الشيعية التي تغايل يف عيل 

 ح  تكررت انقالبات ا تراك وخروج جالل الدولة كام سبق ذكره.اهنيار السلطة:  -ب

مثل تعيينه خطيبا سنيا جلامع براثا )معقل الشيعة( ىل قرار للخليلة: اعرتاضا ع -جا

 وعزل اخلطيب الشيعي الذي يغايل يف عيل ومدحه حتى لينسب له صلات إهلية.

 وقد يكون السبب أيضا تافها لكنه كالرشارة التي ُتشعل خمزون العداء حتى ينلجر. -د

 وتكون ا طراف املشتبكة عموما هم: 

ن إىل وة، وقد ينضم اجلند ا تراك إىل السنة كام ينضم ا جناد البوهييالشيعة/السن

الشيعة، فيأخذ ا مر عمقا عرقيا وسياسيا آخر، ويف ظل املرسح املضطرب تعمل مجاعات 

 العيارين يف الطرف  بام أمكنها من اللساد واإلفساد.

ات، واسمه أبو حممد وقد يبلغ ا مر حدَّ أن نجد قائد الرشطة نلسه، يف وقت من ا وق

بن النسوي، يعمل كزعيم عصابة، فهو يتتبع التجار الغرباء أو حتى غري الغرباء فيهامجهم يف ا

 .(1)أماكن بعينها ثم يقتلهم ويستحوذ عىل أمواهلم

واملشهد العام يف هذه اللتنة هي وقوع القتىل واجلرحى، وإحرا  املساكن وا مالك، وسلب 

كل ما يمكن تدمريه إلغاظة اخلصم وتعظيم خسارته، غري أنه يمكن  ا موال والثياب وتدمري

 رصد بعض مشاهد من بعض اللتن للداللة عىل فداحة ما وصل إليه الوضع يف بغداد.

                                                 
 .15/225ابن اجلوزي: املنتظم  (1)
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 ب الاوزير )رئايس الاوزراء( يف فتناة  (1)ُقتِل صااحب املعوناة )وزيار الداخلياة( ورُضِ

 (.ها422)ربيع ا ول 

  قايض واسط أيب الطيب بن كامرويه ورضبوه حتى اقتحم بعض من أهل اللتنة بيت

 (.ها422مات من الُضب يف فتنة )ذي احلجة 

  ( والتي عمت كثريا من أنحاء ها422اضطر بعض أهل البوادي يف جماعة )رجب

 العرا  إىل أكل املوايش كالبغال واحلمري بل زاد احلال إىل قتل ا طلال وأكلهم.

 ابر من وإىل بغداد، ووصل احلال إىل أن كان فرض رئيس العيارين رضيبة عىل كل ع

هيجم عىل الدار فيأخذ كل ما فيها ثم حيرقها وال يتعرض له أحد من الرشطة أو 

 (.ها422اجليش )

 ( ووصل احلال إىل أن شددت دار اخلالفة من ها424اغتال العيارون قائد الرشطة ،)

ار الربمجي زعيم حراستها، وحراسة املكلل  بحامية أبواب بغداد وسورها! وص

 «.القائد أبو عيل» العيارين ُمهابا حتى ال جيرؤ أحد أن يذكر اسمه إال بالقول

 ( يف أحد نزاعاته مع ا تراك منع أنصار الربمجي ها424عندما هرب جالل الدولة )

خطيب جامع الرصافة من اخلطبة إال أن يقيمها للربمجي، فيكون  -زعيم العيارين–

 بغداد مكان امللك البوهيي.هو صاحب السلطان يف 

  اعتقل أحد قادة اجليش من ا تراك أربعة من العيارين، فاستطاع العيارون اعتقال أربعة

من  َت قر لَ فإن أطر  ،قد أخذت من أصحابك أربعة»من تابعيه ثم أتوا هبم أمام بيته وناداه: 

(، واجتاح اه424)فأطلقهم « عندي وإال قتلتهم وأحرقت دارك نر أنا مَ  ُت قر عندك أطلَ 

 اخلوف بعض القادة العسكري  فكان هيدي إىل الربمجي ليحصل عىل محايته!!!

                                                 
هو رئيس الرشطة )وزير الداخلية( وأحيانا ُتطلق عىل حي من ا حياء « صاحب املعونة»حيانا يكون أ (1)

فيقال صاحب معونة حي كذا، فهو أقرب هبذا التعبري إىل أن يكون )مدير ا من(.. هذا ما استخلصته 

بغداد »نوان من البحث عن معنى هذا املصطلح، ثم وقع يف يدي مقال للدكتور عبد العزيز الدوري بع

وهناك صاحب معونة، واحد »وهو رأس يف تاريخ العباسي  فوجدته يقول: « يف القرن الثالث اهلجري

أو أكثر يف بغداد، عىل صلة بالرشطة، وله خللية فقهية، ُيساعد يف تنليذ أحكام القضاة، وإقامة ا حكام، 

(، وهبذا يضاف 2/272خ واحلضارة )منشور بكتابه: أورا  يف التاري« وأخذ الغرامات، وبعض الرسوم

 «.رئيس قطاع تنليذ ا حكام القضائية»معنى جديد وهو 
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  وبلغ من نلوذ وقوة الربمجي أن صار يأخذ مبلغا من الُضائب التي جيمعها املوظلون

 (.ها425)

  ووصلت قوة الربمجي ونلوذه أن صار سلريا، يصل إىل ا مراء ويتوسط إليهم يف

( ذهب إىل قرواش أمري املوصل ليلرج عن واليه عىل ها425إطال  أصحابه، ويف )

وكان قرواش قد غضب عليه وحبسه، فقبض قرواش عىل  هعكربا إذ كان صديق

 (!ها425رمضان  15الربمجي وقتله إغراقا )

  مل تللح حماولة السلطة أن جتعل تنظيم العيارين يتوىل ما تتواله الرشطة مقابل ما

 ( فعادوا إىل اإلفساد والتخريب مرة أخرى.ها425تأخذه الرشطة من ا موال )

  ظهر قطاع الطر  واملرتزقة من ا عراب يف أطراف بغداد وبلغ هبم ا مر بعد سلب

 (.ها426ا موال وغريها أن يسلبوا ثياب النساء يف املقابر )

 ( حتى إهنم ها426صار العيارون هيامجون منازل ا جناد والقادة يف اجليش )

بيوت هنارا، فيجلسون فيها كأهنا ديارهم!! ومل يعودوا يتحرجون من ليغتصبون ال

 رشب اخلمر وارتكاب اللجور حتى يف هنار رمضان!

 ( دار أحد كبار القادة ا تراك، وأحرقوا دار صاحب املعونة ها427هنب العيارون )

 السابق يف حي الكرخ )مدير ا من(.

 ( السجن وأخرجوا من كاها422اقتحم العيارون ) ن فيه وقتلوا سبعة عرش رجال

 من الرشطة.

هذه بعض مشاهد من بعض اللتن، فال هي كل املشاهد، وال حتى مشهد من كل فتنة، 

فإذا كان قد نزل السلب والنهب والتهديد بأكابر القادة العسكري ، وزادت احلراسة عىل دار 

 اخلالفة ذاهتا، فكيف بحال العامة والضعلاء من الناس؟!!!

 احلال حكم جالل الدولة بغداد..  عىل هذا

؟! كيف خيل له «ملك امللوك.. شاهنشاه ا عظم» ترى كيف فكر يف أن يسمي نلسه

عقله أن يتمسك بلقب هو أبعد ما يكون عن القيام بمثقال ذرة من معناه؟! يا ويل ضعيف 

 العقل من حساب التاريخ!
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 وعىل هذا احلال مات جالل الدولة..

عند اهلل عن آالف الدماء وا موال وا عراض؟ عن التهديد ترى كيف كان حسابه 

 والرتويع واالقتحام؟ يا ويل أصحاب السلطان! يا ويلهم من حساب اهلل!

 عهد أبي كاليجار

راسل ا جناد امللك العزيز بن جالل الدولة املوجود يف واسط ليأيت خليلة  بيه يف 

م البيعة» احلكم واشرتطوا عليه من املعرسين ماليا كان هو اآلخر تأخريها، وملا وعدم  (1)«َرسر

فقد تم بينهم االختالف والتنازع حول رسم البيعة ووقت أدائه وإمكانية أن يدفع جزءا 

ويؤخر الباقي.. وهكذا! فالتقط أبو كاليجار هذه اللرصة وراسل القادة وا جناد ووعدهم 

 .(2) (ها425عوا  يب كاليجار )با موال الكثرية وبام يشاؤون منها، فتم االتلا  وباي

ر امللك العزيز يف مواجهة أيب كاليجار وحربه ح  تقدم إىل بغداد، لكن جنوده كانوا  َفكَّ

أول من خذلوه وانضموا البن عمه أيب كاليجار، فلم جيد هو إال اهلروب من اجلميع، فظل 

د ثم قرواش بن املقلد أمري يتنقل هاربا ب  أمراء ا طراف: نور الدولة بن دبيس أمري بني مزي

فألزمه هذا ا خري بطال  ابنته، فكلهم  -وهو صهره–املوصل ثم أيب الشوك أمري دينور 

ثم إىل نرص الدولة بن مروان  -وهم اآلن عىل أبواب العرا –خذلوه، ثم جلأ إىل السالجقة 

وب واللجوء (، بعد ست سنوات من اهلرها241يف ميافارق .. وهناك مات، أو لعله ُقتِل )

 .(3)واللشل

( بعد أن أنلق أمواال كثرية عىل ا تراك ها426ودخل أبو كاليجار بغداد )رمضان 

وأوالدهم وقادهتم الثالثة الكبار: البساسريي والنشاوري وأبو اللقاء، وأرسل للخالفة 

مل  رج عرشة آالف دينار مع هدايا نليسة، وُزِينت له بغداد زينة فاخرة، ونالحظ أن اخلليلة 

وكانت بداية  ،«حميي الدولة» بنلسه الستقباله بل أوفد نائبا عنه، ولكنه أعطاه اللقب امللكي

(، واعرتف به أمراء ا طراف الذين يتمتعون ها426اخلطبة له قبلها بسبعة أشهر )رجب 

باستقالل فعيل وتبعية اسمية، وكان أبو كاليجار حريصا عىل دخول بغداد يف قوة قليلة 
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ئن له ا تراك، وأول ما حرص عليه أن ُتُضب الطبول له مخس مرات مساواة ليطم

 .(1)باخلليلة

وما كاد أبو كاليجار يستقر أمره يف بغداد حتى كان السالجقة جيتاحون ما بقي من فارس 

(، فصاروا ها427وهيزمون ا مراء املستقل  يف هذه ا نحاء ) -مهذان والدينور وحلوان–

يف العرا  وفارس، وقد كانت هلم فيام سبق اشتباكات يف كرمان انتهت  عىل حدود أمالكه

بنرص أيب كاليجار، ولكن السالجقة ما زالوا ا قوى وا قدر وا كثر، وفيهم عنلوان الدولة 

وهي يف شباهبا، بينام كان البوهييون يستعدون للغروب، فدولتهم يف الري قد سقطت، 

، وأحسن دوهلم حاال ما بقي حتت حكم أيب كاليجار يف ودولتهم يف العرا  مضطربة متلككة

( عىل اخليول ها427فارس، عىل أن هذا مل يدم أيضا إذ نزل وباء عام يف بغداد تلك السنة )

عرش أللا، فكانت رضبة قاصمة لإلمكانات احلربية لدى أيب كاليجار،  احتى مات منها اثن

إذ كان أبو كاليجار موجودا –عة إىل فارس واضطروا الستخدام احلمري يف التنقل ومحل ا مت

 .(2)وبدا وكأهنا نذير مواجهة -وقتها بإقليم خوزستان

بإصالح أحوال ما يسيطر عليه من البالد،  -زعيم السالجقة–لكن انشغال طغرلبك 

وخطته يف التقدم نحو الشامل، وما بقي من قوة لدى أيب كاليجار الذي صار اآلن حيكم فارس 

ذلك جعل ا مر بينهام ينتهي باملعاهدة والصلح أن ال يعتدي منهام أحد عىل والعرا ، كل 

بالد اآلخر، وتوجت االتلاقية بزواج طغرلبك بابنة أيب كاليجار، وزواج أيب منصور 

(، وكانت تلك فرصة ها421بن كاليجار بابنة أخي طغرلبك )ربيع اآلخر  (3)فوالدستون

ئح يف جنوب العرا ، وهي اجلزء الذي مل يدخل بعد يف جيدة ليستويل أبو كاليجار عىل البطا

 . (4)سلطته، ونجح يف هذا

 وما أعجب أقدار الدنيا!!

إذ ما إن بدا وكأن امللك البوهيي قد اسرتاح من أهم خصومه مجيعا حتى جاءته وفاته بعد 
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( وهو يف كرمان وكان ينوي إخضاع أحد والته وقد بدت منه ها442شهور )مجادى ا وىل 

 ، وبالعموم فقد كان أبو كاليجار(1)وادر استقالل، وكان حينها يف ا ربع  من عمرهب

 .(2)«شجاعا فاتكا مشغوال بالرشب واللهو»

ومل  ل عهد أيب كاليجار من اللتن، ولكنها كانت أفضل حاال بكثري من أيام جالل 

واليهود فنُِهبَت فيها الدولة، فثمة فتنة ب  الشيعة والسنة ثم تطورت لتكون ب  املسلم  

( ولعل تطورها نحو ها427بيوت اليهود وأحرقت الكنيسة العتيقة للنصارى )شوال 

النصارى كان رد فعل ملا حدث يف واسط؛ إذ تويف واحد من كبار النصارى فاستطاعوا 

التواصل مع بعض اجلنود ا تراك ليجعلوا عزاءه عىل باب املسجد، فاستلز هذا اللعل 

 واسط فهامجوا اجلنازة بام عجز اجلنود ا تراك عن محايتها وأخذوا امليت املسلم  يف

، وثمة فتنة أخرى ب  الشيعة والسنة (3)فاستخرجوه وأحرقوه ونثروا رماده يف هنر دجلة

( واشتدت حتى انسحبت الرشطة التي مل تستطع السيطرة عليها، وقتل فيها ها421)

 .(4)كثريون

فلم يعد حيج أحد من العرا  وما وراءها من بالد املرش ، كام استمرت مأساة احلج، 

 لوجود قطاع الطر  من ا عراب وضعف السلطة عن تويل أمر احلج ومحاية احلجاج.

 عهد أبي نصر بن أبي كاليجار

 وهو آخر البوهيي .. وعليه غربت شمس الدولة البوهيية!

وعااودة اللااتن هااي: ضااعف الساالطة حتااى اهنااارت،  مهمااةويف عهااده ثااالث مالمااح 

واشتدادها، وظهور الرجل اخلطري: أيب احلارث البساسريي! وهو الاذي ساتجري عاىل يدياه 

 واحدة من أخطر اللتن يف التاريخ العبايس!

ح  تويف أبو كاليجار يف كرمان، حدثت اللوىض املعتادة من اجلنود ا تراك يف النهب 
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يستلحل كام هو احلال يف بغداد لوجود اجلنود الدياملة وهم عامد وما إىل ذلك، لكن ا مر مل 

الدولة البوهيية يف فارس، فانتهى ا مر برسعة. وكان  يب كاليجار تسعة أبناء، ثالثة منهم 

صغار ال يصلحون للمنافسة عىل امللك، والستة الكبار مل يربز فيهم إال اثنان: ابنه أبو منصور 

و اآلن يف شرياز، وابنه أبو نرص الذي ما زال يف بغداد، وكان أبو نرص الذي كان يرافق أباه وه

يف بغداد أرسع إىل اخلليلة وإىل جند بغداد من أيب منصور فاستطاع كسب والئهم ومراسلة 

عاصمة –بعد أبيه، ومن الناحية ا خرى كان أبو منصور أقرب إىل شرياز توليته اخلليلة يف 

عليها، فكانت بداية انقسام آخر ب  البوهيي  يف فارس  فاستوىل -البوهيي  يف فارس

 .(1)والبوهيي  يف العرا  من بعد ما توحدا قبل أربع سنوات فقط عىل يد أيب كاليجار

استقر أمر أيب نرص يف العرا  والبرصة وا هواز، واستطاع أن يكسب ود إخوته، وأرسل 

 شرياز، واستطاع أبو سعد أن هيزم أخاه أبا جيشا بقيادة أخيه أيب سعد إلهناء هذا االنقسام يف

(، ثم خرج أبو نرص بنلسه إىل ا هواز فبايعه اجلنود هناك، ها442منصور ويأرسه )شوال 

واستطاع إهناء أمل امللك العزيز بن جالل الدولة الذي كان الجئا لدى السالجقة وظن أنه قد 

ِزم فكان هذا فشله ا خري ثم جلأ جلوءه يسرتجع ملك أبيه فحاول االستيالء عىل البرصة لكنه هُ 

 .(2)(ها441ا خري يف ميافارق  عند ا مري نرص الدولة بن مروان ليموت هناك بعد ذلك بقليل )

ومن ينظر إىل املشهد يف هذه اللحظة قد يتخيل أن أبا نرص قد نجح يف إعادة الوحدة ب  

لك، لقد كانت الوحدة هشة، وتنتظر العرا  والشام بعد هتددها، لكن احلقيقة كانت غري ذ

 أي رشارة لتنهيها.. تلك الرشارة مل تتأخر.

الذين –وا تراك يف شرياز  -التابع  يب نرص–اشتعل نزاع ب  ا تراك يف جيش بغداد 

مل يكن يثق »كام أن أبا نرص  وكانت اليد العليا  تراك بغداد -كانوا من أتباع أبيه أيب كاليجار

، وأما الدياملة الذين يمثلون قسام قويا يف جيش فارس (3)«ازي  وال بالديلمبا تراك الشري

إال أن يتبع أتراك بغداد ويعود معهم عن  فقد بدأوا يميلون إىل أيب منصور، فلم جيد أبو نرص

( بعد أن ترك أخويه أبا سعد وأبا طالب والة عىل ها441فارس إىل ا هواز )ربيع ا ول 
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عسريا أن نتوقع ما حدث: لقد استطاع أبو منصور التخلص من أرسه يف أرجان، ثم مل يكن 

اصطخر وانضم له الدياملة وا تراك يف شرياز فصار قويا بل هو فعليا خليلة أبيه بام انضم إليه 

من ا جناد، فاستوىل عىل فارس ثم بدأ يف التقدم نحو ا هواز، والتقت جيوشه مع جيش أيب 

در من بعض عساكره فلقي هزيمة حاسمة اضطر بعدها أن نرص، وتعرض أبو نرص للغ

 .(1)(ها441القعدة  يينسحب إىل واسط يف العرا ، واستوىل أبو منصور عىل ا هواز )ذ

إال أن جيش فارس التابع  يب منصور اختللوا وانقسموا فيام بينهم واشتعلت بينهم 

ائدا إىل فارس، وقسم (، فقسم منهم ترك ا هواز عها442نزاعات ورصاعات )املحرم 

وقسم قليل بقي يف ا هواز، فأعطى هذا فرصة جديدة وغري  -املهزوم–انحاز إىل أيب نرص 

متوقعة  يب نرص أن يعود ليستويل عىل ا هواز، ال سيام وكثري من اجلنود انحازوا إليه ومن 

( ها442ع اآلخر بقي يف فارس راسله بالطاعة والوالء، فعاد إىل ا هواز واستوىل عليها )ربي

وهناك أخربه ا جناد أهنم استطاعوا أيضا كسب والء اجليش يف فارس، وحرضوه عىل 

االستيالء عليها، فأرسل إىل العرا  ليحُض املزيد من جنوده، ويف خياله ضم فارس إىل 

 .(2)حكمه، لريث ملك أبيه
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( ها442جحة )لكن حلمه انتقض يف جهة أخرى، فلقد قام اخلوارج يف عامن بثورة نا

عىل أخيه أيب املظلر بن أيب كاليجار ملِا نزل هبم من سوء احلكم البوهيي حتى قتلوا رجال 

 .(1)احلكم وأرسوا أتباعهم من الديلم، بل وأرسوا أبا املظلر نلسه وخربوا دار اإلمارة

عىل أن أبا نرص مل يكن بالذي يلكر يف أخيه أيب املظلر واخلوارج يف عامن وهو مشغول 

 بحرب أخيه أيب منصور وحكم فارس، وكان املشهد يف فارس جيري كاآليت:

ويرسل جيوشه لالستيالء عىل ا نحاء  ،«عسكر مكرم» أبو نرص يتخذ معسكره يف بلدة

يف فارس، وقد استطاعت هذه اجليوش حتقيق انتصارات مهمة، فاستولت عىل تسرت )ربيع 

 -وهي حارضة البوهيي  يف فارس–ز ( وبعض ا نحاء ا خرى، ثم شرياها442ا ول 

 (.. لكن ما جرى بعد ذلك قلب الوضع..ها442)رمضان 

ه إىل السالجقة، وقد كانوا يف هذا الوقت قد استولوا عىل ؤلقد جلأ أبو منصور وحللا

شامل اهلضبة اإليرانية ومناطق شامل العرا  بل والتقوا مع الروم يف أكثر من موقعة وانترصوا 

رة، فأعلنوا الوالء والطاعة للسلطان طغرلبك واستمدوه بجيش، وكان من انتصارات باه

مصلحة هذا ا خري قطعا استنزاف الطرف ، فأرسل معهم قطعة من جيشه صاروا هبا ذوي 

 قوة.. 

ويف ذات هذه ا ثناء انسحب كثري من جنود أيب نرص وحللائه، فاضطر أن يعود إىل 

ولينتظر املدد من جنوده الذين أرسل إليهم يف  -«كرمعسكر م» ا كثر حتصينا من–ا هواز 

بغداد، وهو لكي يشغل أعداءه عام نزل به من ضعف أرسل قوة من جيشه الرئييس مع أخيه 

أيب سعد لالستيالء عىل اصطخر لكي يشغل أخاه أبا منصور بمناوشة هذا اجليش واالشتباك 

 هواز بجيشه الذي صار أقوى، وهناك معه، لكن أبا منصور مل يلعل، بل انطلق مبارشة إىل ا

أوقع هزيمة فادحة بأيب نرص، استوىل هبا عىل ا هواز، وهرب أبو نرص منسحبا إىل واسط 

 بصعوبة ومشقة بعد أن فقد خرية رجاله يف هذه املعركة..

لكن جزءا من خطة أيب نرص كانت قد نجحت، فقد استوىل أخوه أبو سعد باللعل عىل 

( وصار حيكمها بالقوة التي معه من اجليش، وهذا ما اضطر أبا اه442شرياز )رمضان 
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إىل شرياز  -وقد ترك عليها أحد رجاله واسمه كرشايف–منصور أن يعود من ا هواز 

الستعادة عاصمته، لكن أبا سعد استطاع أن هيزمهم يف عدة معارك ويظل حمتلظا بشرياز 

 جنوده إىل أيب سعد..وأنحائها، وتشتت أمر أيب منصور، وانحاز كثري من 

ثم مل يلبث أن تويف كرشايف يف ا هواز، وبوفاته واهنيار جبهة أيب منصور، عادت 

فُخطِب  -املهزوم يف العرا ، واملنترص عىل يد أخيه يف فارس–ا هواز مرة أخرى إىل أيب نرص 

 .(1)له فيها وأعلن جنودها الوالء له من جديد

مل يوجهوا اهتامما كبريا للسيطرة عىل فارس، إذ بات ويبدو أن السالجقة يف تلك اللرتة 

 .(2)مههم ا ول احتالل العرا 

 وهكذا متهدت ا مور يف ا هواز وفارس  يب نرص..

وهلذا التلت بعد ذلك للبرصة حيث حيكمها أخوه أبو عيل، ويبدو أنه مترد عليه واستقل 

احلارث البساسريي قائد اجليش، هبا، فأرسل أبو نرص جيشا إليها فيه وزيره وبقيادة أيب 

(، وسار إليها أبو نرص ها444واستطاعوا حتقيق النرص عىل أيب عيل وأخرجوه من البرصة )

بنلسه حتى ينظر أحواهلا، وعزل التابع   خيه وأقام مكاهنم أتباعه، وهرب أخوه أبو عيل 

لَّم البرصة فلجأ إىل ملك السالجقة طغرلبك فاستقبله وأكرمه، وأما أبو نرص فقد َس 

للبساسريي، وانطلق هو إىل ا هواز التي كانت قد خطبت له ودخلت يف حكمه، وهناك 

 .(3)راسله حللاء أخيه أيب منصور فدخلوا يف طاعته وصاحلوه

واصلت ا نحاء استسالمها  يب نرص، فقد دخل القائد العسكري فوالذ بن خرسو 

(، واستوىل باسمه عىل ها445ى ا وىل يف طاعة أيب نرص )مجاد -حاكم أرجان–الديلمي 

عدد من ا نحاء، غري أن ا مور اختلت يف شرياز نلسها، إذ كره ا جناد وبعض أمراء 

فاجتمعوا ودبروا  -أقوى رجال حاشية ا مري البوهيي أيب سعد–نواحيها سرية ظهري الدين 

نجحوا يف هذا، وعاد أبو عىل طرد أيب سعد، وإعادة اخلطبة  يب منصور بن أيب كاليجار، وقد 

منصور إىل شرياز بغري جهد.. ولكنه اختذ قرارا خطريا؛ إذ خطب مللك السالجقة طغرلبك، 
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ثم  خيه أيب نرص ثم لنلسه، وهذا معناه أن شرياز صارت من أمالك السالجقة، وأن 

 .(1)البوهيي  حيكموهنا باسمهم

اللتن واالضطرابات إىل بغداد، ثم ونقف باملشهد السيايس هاهنا، لنلقي نظرة عىل عودة 

إىل ظهور الرجل اخلطري: أيب احلارث البساسريي، ثم نعود بعد ذلك لنرى كيف كان احلال يف 

 آخر عام  من عمر الدولة البوهيية!

بدأ عرص اللتن بمجرد خروج أيب نرص من بغداد إىل ا هواز لُيحكم قبضته عليها، إذ 

، فلام هدأت ُطلِب من الشيعة أال يقيموا مأمتهم (2)(ها442ب  السنة والشيعة )اشتعلت فتنة 

يف يوم عاشوراء فهو رشارة اللتن فوعدوا بذلك ثم أخللوا فأقاموا املأتم واشتعلت به اللتن 

(، وظلت اللتن يف ذلك العام مشتعلة ال تلبث أن هتدأ حتى تشتعل، هدأت أول مرة ها441)

اجليش من ا تراك يف أهل الكرخ فتوقلوا، ثم مرة أخرى ح  ُطلِب من ملا نزلت فرقة من 

أن يتوىل ا مر، لكنها تشتعل مرة  -وكان جبارا–صاحب الرشطة السابق أبو حممد النسوي 

أخرى، حتى هاجر كثريون من اجلانب الغريب من بغداد إىل اجلانب الرشقي، وبدأ أهل 

هل السنة يف عمل سور أيضا عند منطقة سو  الكرخ يف عمل سور عىل منطقتهم، فبدأ أ

القالئ ، وصار اللريقان يتلاخران يف البناء، وينقضان كل ما يستطيعان من ا بنية ليستعملوا 

حجارهتا يف بناء هذه ا سوار وا بواب، ويقسمون نلقات البناء عىل البيوت، ثم يتنافسون 

م، وب  كل هذا تعطلت ا سوا  يف ا شعار: هؤالء يف مدح الصحابة وهؤالء يف سبه

 .(3)(ها441واملعايش واشتعلت احلرائق واملعارك، وكان عاما عصيبا للغاية )

( إذ تصالح الشيعة والسنة ها442ثم يسجل املؤرخون حدثا عجيبا يف العام التايل )

ه واتلقوا عىل مواجهة جبار الرشطة أيب حممد بن النسوي، بل اتلقوا عىل سحب الذرائع ملهمت

كام أعلن أهل  -كام تلعل الشيعة–أصال، فخرجوا مجيعا فزاروا مشهد احلس  ومشهد عيل 
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الكرخ الشيعة الرتيض عىل الصحابة أمجع ، واختلطوا وتصاحلوا وساروا يف موكب يعلن 

ا من أي اهتام بمواالة العبيدي  اللاطمي –الوالء للخالفة  وسار املوكب يف أحياء  -تربؤ 

 !(1)السنة وُنثِرت عليه الدراهم يف هذه ا حياء مجيعاالشيعة وأهل 

وال شك أن هذا املشهد خارج السيا  متاما ومثري لكل عجب ودهشة، ال سيام وليس 

ب  أيدينا معلومات كافية عن كيف تم هذا وال من سعى يف ترتيبه وحث الناس عليه ورعايته 

 حتى نجح!

عله ليس أكثر من شذوذ، فعادت ا مور وعىل كل حال، فكونه غريبا وخارج السيا  ج

 بعدها إىل أقسى مما كانت عليه!

بدأ النقض من الكرخ، إذ استكمل الشيعة بناء ا سوار والباب، ثم إذا بأبراج الباب 

ا مكتوبا بالذهب:  ورسى ب  أهل السنة أن املكتوب هو« حممد وعيل خري البرش» حتمل شعار 

وكان هذا كليال بإشعال  ،«قد شكر، ومن أبى فقد كلرحممد وعيل خري البرش، فمن ريض ف»

( ومل يعد ممكنا إيقاف اللتنة بمسح ما ُكتِب إذ استدعى اجلميع خمزونه ها442بغداد )صلر 

التار ي املرتاكم ووقع بينهم القتل واإلحرا  والنهب، واستمر ا مر أكثر من شهرين، وكان 

فعل يشء، وظهر يف أهل السنة َعيَّار من العنف بحيث عجز أبو حممد بن النسوي عن 

ختصص يف قتل الشيعة، وكان من الرشاسة والقوة واملكر بحيث أثخن فيهم وقتل منهم 

كثريا، وهُنبت قبور ا ئمة واملشاهري من اجلانب ، ومل تللح حماوالت التهدئة، وجتددت 

جبار –بن النسوي  املعارك مرة أخرى يف هناية هذا العام، وفيه هاجم العيارون أبا حممد

 .(2)(ها442احلجة  يذ 22نلسه فأصيب ) -الرشطة

( بل زاد سوءا باهنيار السلطة واختلائها ها444ومل يتغري ا مر كثريا يف العام التايل )

، ثم عاد (3)وصار العيارون هم الذين جيمعون الُضائب وا موال، وهم احلكام عىل احلقيقة

ذ معسكره ومعه من استطاع هتيئته من القوات يف موضع ( فاختها445أبو حممد بن النسوي )

كام دخل بعض  ،«حممد وعيل خري البرش» اللتن، فأخذ يف الُضب والقتل وهدم ما كتب عليه
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ا تراك من اجليش عىل خط الرصاع وجرى بينهم وب  أهل الكرخ اشتباك كبري أحرقت فيه 

ار من اخلليلة لبعض ما جرى عىل أجزاء من الكرخ، ثم هدأت اللتن بعد مصاحلات واستنك

 .(1)يد ا تراك وبذل التعويض عنه

ومل تكن هذه هي آخر اللتن بطبيعة احلال.. لكننا نتوقف هنا لنتابع ظهور الرجل الذي 

 سيكتب فصال خطريا يف تاريخ اخلالفة العباسية أواخر أيام البوهيي !

عهد جالل الدولة البوهيي، ذلك أنه كان أحد أول ما ظهر اسم البساسريي كان يف 

ا جناد ا تراك الذين تولوا بعض املهامت ال سيام يف اللتن، لكنه مل يعد كونه واحدا من 

 ا جناد ا تراك وإن كان متميزا..

ثم ملع نجمه يف عهد أيب نرص بن أيب كاليجار، ال سيام وهذا ا خري كان يواجه العديد من 

ويف فارس واخلوارج يف عامن، باإلضافة إىل « البرصة» ته يف جنوب العرا التمردات من إخو

اللتن املشتعلة يف بغداد ذاهتا، هذا إىل جانب اضطرابات ا مراء املستقل  يف أطراف العرا  

 كقرواش يف الشامل وبني مزيد وبني أسد وبني خلاجة وغريهم.

واملقدم عىل اجليش الرتكي، وكان  ومل يعد البساسريي جمرد قائد تركي، بل صار القائد

من القوة واملهابة والذكاء بحيث مل يكن له منافس.. وقريبا سنرى أنه بلغ من النلوذ ما مل يكن 

 ال للملك البوهيي وال حتى للخليلة.

:ها441كان أول ظهور قوي للبساسريي يف عام )  (، فحينذاك حقق نجاح ر قوي ر

ام املوصلُح –ا ول: انتصاره عىل بني عقيل  إذ هامجوا بعض البالد يف شامل العرا   -كَّ

حتى  -إذ كان مرافقا  يب نرص–وكانت تابعة  مالك البساسريي، فام إن عاد من فارس 

خرج بقوات اجليش ووقعت ب  الطرف  معركة شديدة تزعم بني عقيل فيها أبو كامل بن 

املعركة بحد ذاهتا تطورا يف املوقف  وكانت هذه -أخو قرواش بن املقلد زعيم املوصل–املقلد 

ب  بغداد الضعيلة وحكام املوصل ا قوياء، وهلذا كان البساسريي هو ملجأ املتظلم  من 

حكم بني عقيل يف ا نبار، فأرسل جيشا استطاع بتسهيالت أهل ا نبار أن ينتزعها من حكم 
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، وسار البساسريي بنلسه إىل بني عقيل يف سابقة متثل انقالب املوازي  ب  بغداد واملوصل

 ا نبار فأقام فيها العدل وأصلح أحواهلا وأقر أمورها.

عىل طريق « الدزدار» الثا : إهناؤه حكم سعدي بن أيب الشوك الذي حتصن يف بلدة

خراسان، فحطم قلعته التي يتحصن هبا وأخذ كل غنائمه وختلص من إزعاجه )شعبان 

 .(1)(ها441

حتى أمسى مركز قوة يف العرا ، جلأ إليه ا جناد ا تراك يف  واتسع نلوذ البساسريي

( ، بينام سعى نور الدولة يف مد ها441واسط يف رصاعهم مع نور الدولة دبيس بن مزيد )

 .(2)(ها444اجلسور مع البساسريي حتى لقد زوج ابنه من بنت البساسريي )

 (3)ند البوازيجوتصدى البساسريي لعصابات من ا عراب هنبت وعاثت فسادا ع

( وطاردهم واضطرهم إىل اهلرب وعبور النهر، ولوال زيادة النهر آنذاك ها445)شوال 

 .(4)لقبض عليهم، وكان هذا أيضا تطورا جديدا طرأ عىل السلطة الضعيلة يف بغداد

مل يكن اخلليلة » :وصار البساسريي أقوى رجال الدولة حتى قال اخلطيب البغدادي

 .(5)«ال عن رأيهإقطع أمرا دونه وال حيل ويعقد القائم بأمر اهلل ي

 لكن أخطر ما سيلعله البساسريي.. سيأيت يف ا عوام املقبلة!

ظل اخلليلة القائم بأمر اهلل عىل هامش احلياة، ليس له سلطان فعيل مهم، اللهم إال التولية 

تنجح، لكنه ما زال يمثل الرشعية الوحيدة يف والعزل، وحماوالت إهناء اللتن وهي عادة ال 

 كل املرش  اإلسالمي الذي ال يعرف وال يدين سوى للخالفة واخلليلة العبايس..

واجتياحاته لبالد املرش  وال يتللع  هيواصل انتصارات -ملك السالجقة–كان طغرلبك 

خلليلة رأى فيه إال هبذا الوالء للخليلة، فكان حريصا عىل إعالن الطاعة، وال ريب أن ا
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بصيص أمل ملنافسة البوهيي  الذين صاروا من اضطراب ا حوال بمنزل أزرى باخلالفة 

واخلليلة نلسه، لذلك أنعم اخلليلة عىل طغرلبك بالرشعية وا لقاب امللكية، ثم تلقى رسالة 

( من طغرلبك مع عرشة آالف دينار وهدايا نليسة بخالف ا موال ها442شكر )رمضان 

ايا لرجال اخلالفة، واستقبلت بغداد رسل السالجقة بكل احللاوة، ويف تلك ا ثناء كان واهلد

طغرلبك يف أقوى حاالته ال سيام بعد أن وقعت يف يده الذخائر والنلائس وا موال الدفينة 

 .(1)من عهد الدولة البوهيية التي غربت وكانت عاصمتها الري

ليلة غريها، فقد أعاد مرة أخرى كتابة وثيقة ودفاعا عن هذه الرشعية التي ال يملك اخل

أن اخلللاء املرصي  العبدي  )اللاطمي ( إنام  -مثلام ُكتِب يف عهد أبيه القادر باهلل-ضمنت 

 .(2)(، وأرسل نسخا إىل سائر البالدها444هم كاذبون يف نسبهم إىل البيت النبوي )

 غروب الدولة البويهية

( عندما تأخرت رواتبهم مستنكرين ها446اك )املحرم رسى التذمر ب  اجلند ا تر

سلوك الوزير البوهيي الذي سارع باالحتامء يف دار اخلالفة، فعزم ا تراك عىل حصار دار 

اخلالفة إلخراج الوزير، فرسى يف بغداد كلها شبح اللتنة واالنلالت ا مني من جديد، 

إصالح ا مر مع  -مرد رغام عنهقائد ا تراك الذي اشتعل هذا الت–وحاول البساسريي 

اخلالفة ودخل دار اخلالفة، لكن الوزير كان قد هرب منها ومل ُيعثر له عىل أثر، فأعلن ا تراك 

ئ يف سائر العرا  بأنه من وجد الوزير لديه ُقتِل وأخذت أمواله، ومن أرشد إىل مكانه كوف

أنه قد يكون خمتبئا فيها، فأشعل هذا مكافأة جزيلة، وحينئذ بدأ اقتحام بيوت أتباعه ممن ُيَشّك 

اللتنة واستدعى مقاومة هؤالء وأهليهم لألتراك، ثم بدأ ا تراك يف هنب القادم  إىل بغداد 

ومن طالته أيدهيم فاتسع أمر املشكالت وصارت تتكاثر كل يوم، ومن جانبه سعى اخلليلة يف 

فراسل ا تراك بأن استمرار  القبض عىل الوزير وأصحابه لتهدئة هذه اللتنة فلم يستطع،

شغبهم هذا مل يعد حمتمال، وأن اخلالفة تسعى يف طلب الوزير وأتباعه، وهيدد باخلروج من 

بغداد مع استمرار هذا التمرد، فأجابوه بأهنم عىل طاعته غري أهنم مل يكلوا عام يلعلون، ومل 

ال بعد أن باع أمالكه، وُسِلم ينتِه ا مر إال ح  ظهر الوزير فأدى إليهم ما استطاع من ا مو
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 .(1)الوزير إىل البساسريي، وحينئذ سكن ا تراك

 لكنهم ح  سكنوا كانت مشكلتهم تلك قد أشعلت مشاكل أخرى ما زالت تتلاعل..

لقد أطمعت هذه اللتن ا عراب وا كراد يف نواحي العرا  وأغرهتم باالعتداء عىل 

 -من املوصل–عة لرجل اسمه قريش بن بدران نواحي العرا ، فخرجت جمموعات منهم تاب

فاعتدت عىل أمالك تابعة لكامل بن حممد بن املسيب وهو أحد رجال البساسريي وهنبوا ما 

هو من أمالك البساسريي نلسه، وكذلك هاجم بنو خلاجة بلدة اجلامع  وأمالك نور الدولة 

وقع ببني خلاجة هزيمة دبيس، فاستغاث هذا ا خري بالبساسريي الذي سارع بإنجاده وأ

فنهبهم وأرس عددا من رجاهلم فأدخلهم بغداد يف أسوأ  ،خمزية بعد أن فشلوا يف اهلروب منهم

 .(2)حال ليلضحهم ويشهر هبم ثم قتلهم

أباا ساعد ابناي ون أباا الغناائم يعىل أن البساسريي حا  عااد إىل بغاداد عارف أن ا خاو

قااريش باان باادران الااذي اعتاادى عااىل أمااالك املحلبااان يف ضاايافة اخلليلااة، ومهااا ماان رجااال 

البساسريي، فطلب أن ُيَسلَّام إليه فلم ُيقبل ذلك، فوقاع النازاع والشاقا  بيناه وبا  اخلالفاة، 

ومَحَّل البساسريي مسؤولية ذلك إىل رئيس الرؤساء يف دار اخلالفة واهتمه بأناه يمهاد العارا  

 دار اخلالفااة بعااد رجوعااه ماان حلكاام السااالجقة ويراساالهم، وصااار يمتنااع عاان احلضااور إىل

احلروب كام هي التقاليد، ثم تطور به احلال أن أخذ الُضائب ممن هم معلوون بأمر اخلليلة أو 

رئيس الرؤساء، بل أخذ الُضائب مما استطاع من أمواهلام كذلك، وهباذا تصااعد اخلاالف ماا 

 .(3)ب  البساسريي واخلالفة

( حيث ها446احلجة  يل ذروته )ذ( وصها446هذا اخلالف الذي بدأ )رمضان 

وهذه ا خرية تابعة للعرا  وفيها والة –استوىل قريش بن بدران عىل املوصل وا نبار 

ثم أعلن الوالء للسالجقة، فخرج البساسريي بجيشه إىل ا نبار وانحاز إليه  -للبساسريي

دران، واستطاع حليله نور الدولة دبيس بينام انحاز أعداؤه من بني خلاجة إىل قريش بن ب

البساسريي حتقيق النرص، وأوقع هبم هزيمة فادحة، وأرس من بني خلاجة مائة، ومن أهل 
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ا نبار مخسامئة بعد أن أحر  ودمر ما كان ُيعدُّ لقتاله من آالت احلرب، وكان من أهم ما 

اد به حتقق أنه أرس أبا الغنائم بن احللبان الذي كان قبل أسابيع ضيف اخلالفة يف بغداد، فع

ا، وصلب من معه من ا رسى، وكاد أن يقتل أبا الغنائم نلسه لوال أن راجعه  ملضوحا ُمَقيَّد 

يف هذا حليله نور الدولة دبيس ولعله مل يكن يريد تلجري العالقة ب  البساسريي واخلالفة، ال 

واملكافأة فلم سيام أن اخلليلة أرسل إليه بعد عودته من ا نبار ليمثل يف دار اخلالفة للتهنئة 

 .(1)يستجب البساسريي ومل يذهب إىل دار اخلالفة

 وإىل هنا نالحظ عددا من األمور أهمها: 

 أن امللك البوهيي تقريبا صار بال وجود فالرصاع حمتدم ب  البساسريي واخلالفة.* 

أن البساسريي يستطيع تسيري اجليش إىل احلروب دون أن يملك السلطان البوهيي أو * 

 ة منعه.اخلليل

أن البساسريي يف هجومه ا خري عىل ا نبار إنام يصطدم بالقوة اهلائلة التي ترش  * 

شمسها، وهم السالجقة، إذ كان قريش بن بدران قد دخل يف والئهم وخطب هلم، 

 ومثل هذا مما ال يميض دون نتائج

ه مواجهة أن اخلليلة ال قوة فعلية له أمام البساسريي، كام أن البساسريي ال يمكن* 

النزاع إىل طريف القوة: كان اخلليلة  االسالجقة بإمكاناته وحدها، وهلذا جلأ طرف

أقرب إىل السالجقة، وصار البساسريي أقرب إىل اللاطمي  العبيدي  يف مرص، 

وهذه أول مرة يستطيع فيها العبيديون الوصول إىل هذه النقطة يف العرا .. أرض 

 اخلالفة العباسية!

 (! ها447ه ا جواء جاء العام احلاشد احلافل با حداث الكربى.. )ويف ظل هذ

وقد انقسم هذا العام إىل ثالثة مشاهد متشابكة: البساسريي، وطغرلبك، وأيب نرص 

 البوهيي.. ومن ورائهم مجيعا مشهد اخلالفة التي كانت حارضة بقوة يف أحداث هذا العام.

 : البساسرييأواًل

هو الرجل ا ول يف حاشية اخلليلة، يطيق البساسريي، وكان مل يعد رئيس الرؤساء، و
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ا خري يبادله ذات الشعور، ثم تب  للخالفة أن البساسريي يراسل العبيدي  يف مرص، وأنه 

 طط إلهناء اخلالفة العباسية وحصار دار اخلالفة وهنبها، وشهد عىل ذلك مجاعة من القادة 

لرؤساء حتريض اخلليلة عىل قتله، غري أن اخلليلة مل ير ا تراك املقرب  منه، وأراد رئيس ا

الوقت مناسبا وا وىل هو ترتيب ا مر لئال تنهار ا مور يف بغداد إذا ُقتِل، إال أن اخلالفة 

 سعت يف إزالة هيبة البساسريي وحتجيمه من خالل:

فاشتد  فتم كرس مركب كان حيمل مخرا له، متخليا حتت ملكية نرصا ، إزالة هيبته: *

 هذا عليه!

فلقد اشتكى كثري من ا تراك إىل اخلالفة منه وأنه ال يعطيهم حتريض خمالليه عليه: * 

حقوقهم، فأذن له رئيس الرؤساء يف أخذ حقوقهم بأنلسهم، فانطلقوا هيامجون دياره 

وينهبوهنا باسم تأخر أرزاقهم، ونكلوا بأتباعه وأهله وفعلوا باندفاعتهم هذه أكثر مما 

ده اخلالفة، وكان ا تراك يطمعون يف أال تستدعي اخلالفة السالجقة كي ال تري

تذهب دولتهم ومكانتهم، وفهموا منها أنه ما مل ُيَتَخلَّص من البساسريي اخلائن 

فاخلالفة مضطرة للجوء إىل السالجقة! فكان ا تراك هبذا ال يتخلصون فقط من 

 خصمهم بل حيافظون عىل مستقبلهم.

ثم استبق اخلليلة مراسلته العبيدي  فراسل طغرلبك ملك السالجقة: استدعاء * 

السالجقة ودعاه إىل دخول بغداد، وكان لدى اخلالفة اجتاه عام بإهناء الدولة البوهيية 

واإلتيان بملك حيرتم اخلالفة ومكانتها ويعظمها، ومل يكن أمامهم إال طغرلبك وقد 

 .(1)مل هذا ا ملبدا يف ذلك التوقيت مناسبا  ن يكون حا

 ثانيا: طغرلبك

 وهو الذي مل يزل ينتظر اللرصة–طغرلبك هبذه الرسالة من اخلالفة  وما كان أسعد

فلم يكن إال يسريا حتى جتهز، وأرسل وفدا إىل اخلالفة قبل قدومه فتلقته اخلالفة  -(2)املناسبة

لتية فشملهم اخلوف من باإلكرام واحللاوة، بينام ظن الناس أنه توسع جديد هلذه الدولة ال
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حرب كبرية، بينام رآها البعض اآلخر فرصة لنهب ا تراك واالنتقام منهم فرست فتنة يف 

اجلانب الرشقي من بغداد، ثم وصل طغرلبك مع موكبه اللخم وجيوشه الكثرية إىل بغداد 

( واستقبلته وفود اخلليلة باإلكرام وأبدى طغرلبك تعظيم اخلالفة ها447رمضان  25)

(، وكان قد ها447رمضان  26قدرها واحرتامها، ثم استقبله اخلليلة فيام بعد وخلع عليه )و

(، ثم خطب من بعده  يب نرص البوهيي، وهو ما ها447رمضان  22ُخطِب له يف بغداد )

معناه انتهاء احلكم البوهيي وبداية الدخول يف عرص السالجقة، ثم استقر طغرلبك يف دار 

 .(1)(ها447القعدة  يذ 11قيم حلل تنصيبه )أ(، وها744شوال  2اململكة )

 ثالثا: أبو نصر البويهي

ما إن حتقق أبو نرص البوهيي من اقرتاب السالجقة من بغداد حتى هرب ومعه 

البساسريي وفارقوا بغداد، كام فارقها معهم الكثري من ا تراك الذين أيقنوا أن مكاهنم 

 ديدة..ومكانتهم مهددة يف ظل هذه الدولة اجل

فأما البساسريي فقد هرب إىل صهره نور الدولة دبيس، ثم انطلق إىل الرحبة، وهناك راسل 

العبيدي  )اللاطمي ( ودخل يف طاعتهم ووالئهم، فام أرسع ما أجابه أولئك بام استطاعوا من 

 ا موال، وبمرسوم توليته عىل ما حتت يده من البالد ليحكمها باسم العبيدي ..

نرص البوهيي فقد وردته رسالة من اخلليلة تطمئنه وتطيب نلسه، وتلصح له أن  وأما أبو

البساسريي قد نقض الطاعة والعهد وراسل اللاطمي  وأن مكانته حملوظة لدى اخلليلة 

ومنصبه حملوظ يف تدبري امللك، ولكن البد من ملارقة البساسريي، فعاد أبو نرص وغالبية 

م  ا جناد ا تراك إىل بغداد،  وقد حاول ا تراك أن يشرتطوا عىل اخلليلة أن يكونوا امُلَقدَّ

عىل السالجقة، فراوغت اخلالفة يف هذا املطلب الذي ال ترغبه بل وال تقدر عليه يف حقيقة 

ا مر، وكانت وصية اخلالفة لطغرلبك أن يعامله باإلحسان وأال يمسه بسوء، فعاد أبو نرص 

(، وأحسن طغرلبك مراسلتهم والوعود إليهم، ها447مضان ر 15ومعه ا تراك إىل بغداد )

 .(2)واستقر ا مر عىل أن ُ طب للخليلة ثم لطغرلبك ثم  يب نرص البوهيي من بعدمها
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 لكن صدقت العرب: ال جيتمع سيلان يف غمد واحد!

مثلام حدث ب  أهل بغداد وا تراك قبل أكثر من قرن ، ثم ب  أهل بغداد والدياملة قبل 

سلوك أولئك املقاتل  البدو  -وهم أهل احلضارة واملدنية–أكثر من قرن.. مل حيتمل البغاددة 

القساة الغالظ، كام مل يلهم أولئك طبيعة هؤالء.. فام هي إال أيام بسيطة حتى اندلعت بينهام 

قي أن تاجرا بغداديا مل يلهم لغة السلجو -كام يقول ابن ا ثري–االشتباكات، وكانت رشارهتا 

وال ُمراده فوقع بينهام النزاع الذي كان كالرشارة، فهاجم أهل بغداد السالجقة ورمجوهم 

باحلجارة، ورسى يف بغداد أن امللك البوهيي وا تراك سيحاربون السالجقة فتكاثر مجع 

ما عدا حي الكرخ الذي حافظ عىل هدوئه وعىل –الناس عليهم حتى شمل بغداد كلها 

وكان عامل امللاجأة وتسارع ا حداث مما كان له أكرب ا ثر يف إيقاع  -السالجقة الذين فيه

رضر كبري بالسالجقة حتى إن بعض املؤرخ  يتوقع أن لو اشرتك أبو نرص وا تراك يف هذه 

االشتباكات الستطاعوا طرد السالجقة من بغداد، وهو ما نحسب أن فيه مبالغة، لكن وعىل 

راك هذا االشتباك لينلوا عن أنلسهم التهمة، وانتهت كل حال فقد جتنب أبو نرص وا ت

املعارك بطبيعة احلال إىل هزيمة العامة أمام املقاتل  املحرتف  املسلح ، وملزيد من التأديب 

 .(1)واالنتقام هنبوا أجزاء واسعة من بغداد

 هذا وأرسل طغرلبك إىل اخلليلة معاتبا، ومتهام أبا نرص البوهيي وجنده ا تراك بتدبري

الذي حدث، ونحسب أن رجال مثله مل يكن لُيللت هذه اللرصة الذهبية يف التخلص من 

رشكائه يف امللك، ومن القوة العسكرية غري اخلاضعة له، فكان مما أرسل للخليلة أهنم إن مل 

حيُضوا لديه غدا تأكد أن ما وقع كان بتدبريهم، ومل تكن هذه املغامرة تلوت عىل ساذج لذا 

بو نرص أهنا النهاية، بينام مل يلطن اخلليلة هلذا، فاستعمله طغرلبك كأداة طمأنة للبوهيي أيقن أ

وا تراك، فقد أرسل اخلليلة يطمئنهم ويتعهد هلم با مان منه، بل ودخلوا إىل امللك 

السلجوقي بصحبة رجال من حاشية اخلليلة، فلم يمنعهم هذا من القبض عليهم واعتقاهلم 

 !(2)( وهنب ما معهم بام فيهم حاشية اخلليلة نلسهاه447رمضان  22)

وهكذا جيب أن يعلم الناس أن الرشعية وحدها ال حتكم.. بل البد هلا من القوة! وأن 
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 رشعية لنلسها حتكم هبا! -أو حتى رشاء–القوة اخلالية من الرشعية أقدر عىل صناعة 

ذلك الوقت أطلق وترضية خلاطر اخلليلة الذي ال شك أنه أصيب بأشد صدمة يف 

طغرلبك بعض من قبض عليهم من ا تراك، لكنه اعتقل أبا نرص البوهيي، واستوىل عىل 

أمالكه، وبدأ يف السيطرة عىل أنحاء العرا  فراسل نور الدولة دبيس بالدخول يف الطاعة 

فلعل، وراسل غريه من أمراء ا طراف، فاستقر له ا مر إىل  هوطرد البساسريي من عند

أما الذين أطلقهم أو الذين رصفهم عن أعامهلم يف أمالك أيب نرص البوهيي فلم جيدوا ح ، و

ملجأ إال البساسريي الذي كان حينئذ قد سار إىل الرحبة يف الشام، فأحسن استقباهلم وتقوى 

 .(1)هبم

 وباعتقاله انتهى عهد أيب نرص بن أيب كاليجار بعد ست سنوات يف والية العرا !

 انتهت الدولة البوهيية بعد مائة وثالثة عرش عاما! وبانتهاء عهده

َرامِ   ُكلُّ َمنر َعَليرَها َفانٍ ﴿ اَلَِل َواإِلكر ُه َرِبَك ُذو اجلر  .﴾َوَيبرَقى َوجر

* * * 
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 نظرة على عصر سيطرة البويهيني

  

كان عرص البوهيي  خطوة أخرى عىل طريق االنحراف واالهنيار يف مسار احلضارة 

.. فلقد اجتمع يف هذا العرص أمور، كل منها وحده يمثل طامة وكارثة، فكيف إذا اإلسالمية

 كانت مجيعها معا؟!!

لقد كان البوهييون استكامال للحكم العسكري الذي بدأ يف احلقبة السابقة، وقد أسللنا 

احلديث عن خطورة احلكم العسكري وأرضاره عىل ا مة ومسريهتا احلضارية، ثم كانوا بعد ذلك 

، ثم إهنم (1)مرحلة جديدة وفارقة يف سيادة سلطان العجم عىل العرب بكل ما يستتبعه هذا من آثار

وضعوا أسس احلرب املذهبية ب  السنة والشيعة يف داخل املجتمعات املستقرة نلسها، ثم بعد هذا 

 كله مل يكن هلم نصيب يف جهاد العدو بل كانت سيوفهم مسلولة عىل أنلسهم أو عىل غريهم

 يتنازعون امللك ويتنافسون عىل السلطان فزادت هبم ا مة ضعلا عىل ضعف.

 سلطان العجم

عن بداية التأسيس لسلطان العجم يف « نظرة عىل عرص سيطرة الرتك» كنا قد حتدثنا يف

التاريخ اإلسالمي، وأنه بدأ بعرص سيطرة الرتك، وكان من نتائج هذه السيطرة ضعف اخلالفة 

الت واالنشقاقات يف أطرافها رشقا وغربا، واستطاع كل ذي قوة أن حتى زادت االستقال

 يؤسس لنلسه حكام.

فلام وصل البوهييون إىل العرا  كان العرب قد دال ملكهم وذهبت أيامهم، فكل العامل 

اإلسالمي حتت سيطرة ا عاجم فيام عدا الدولة احلمدانية يف املوصل وشامل الشام، 

مويون، أما باقي ا رض من املرش  إىل املغرب فكلها حتت حكم وا ندلس التي حيكمها ا 

 غري العرب..

                                                 
 .«نظرة عىل عرص سيطرة الرتك»راجع ما كتبناه يف  (1)
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وقد سبب هذا انزعاجا يف الشعور العريب العام، وهو ما فاض به شعر املتنبي املعارص 

 هلذه احلقبة كام هو مشهور، فمن شعره:

 زمُ اااااااعبد الق  ا اااااااااااوسادة املسلم        م اااااااااااااسادات كل أناس من نلوسه

 ومنه قوله:

 وإناااااااام النااااااااس باااااااامللوك وماااااااا

 

 تللاااااااح عااااااارب ملوكهاااااااا عجااااااام 

 ال أدب عنااااااااااادهم وال حساااااااااااب 

 

 وال عهاااااااااااود هلااااااااااام وال ذمااااااااااام 

 ئتهااااااااااا أماااااااااامطبكااااااااال أرٍض و 

 

 ترعاااااااااى بعباااااااااد كأهناااااااااا غااااااااانم 

 ومنه قوله: 

 ودهااااااار ناساااااااه نااااااااس صاااااااغار

 

 ن كاناااااات هلاااااام جثااااااث ضااااااخامإو 

 بااااالعيش فاااايهم ومااااا أنااااا منهمااااو 

 

 معاااااادن الااااااذهب الرغااااااام ولكاااااان 

 أرانااااااااب غااااااااري أهناااااااام ملااااااااوك 

 

 ملتحاااااااااااااة عياااااااااااااوهنم نياااااااااااااام 

وشعر املتنبي يليض هبذا مما يطول عن املقام، ولكنه يشري إىل اإلحساس العام السائد يف   

وقته واملتلخص يف أن هؤالء الاذين كاانوا عبيادا وجناودا قاد صااروا الساادة املترصاف  عاىل 

لوكا وخللاء ودالت هلم بالد كرسى وقيرصا قاد صااروا اآلن احلقيقة، والعرب الذين كانوا م

 أرسى يف قصورهم يتحكم فيهم من كان من ِغلامهنم! 

ولئن كان ا تراك قد سيطروا عىل اخلالفة يف عرص سيطرة الرتك إال أن اخلالفة يف ذلك 

ل النصف الوقت كانت تقاوم وتنافح وينتهي اخلليلة قتيال، أو تنترص فيعتدل احلال كام هو حا

 الثا  من القرن الثالث اهلجري.

وأما يف عرص البوهيي  فقد ُعِزل اخلليلة عن ترصيف ا مور بالكلية، وصار ا مر 

الواقع أن اخلالفة ال معنى هلا وأن صاحبها ليس إال إجراء شكليا، فضاعف هذا من 

الشامل اإلفريقي استخلاف ا طراف بمقام اخلالفة، وكان ظهور العبيدي  )اللاطمي ( يف 

ا مري ا موي يف –ثم اختاذهم القاهرة عاصمة هلم من دواعي أن يعلن عبد الرمحن النارص 

نلسه خليلة يف ا ندلس وما يمتد إليه حكمه يف بالد املغرب ا قي، فصار يف  -ا ندلس

ام بالد املسلم  ثالث شخصيات كلها خُتاَطب بلقب اخلليلة، ولكل منها نلوذ وأنصار، ب
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يستتبع هذا من ظهور ا مراء املتنازع  واملتنافس  يف املناطق الواقعة بينهم وانتقال الوالء 

 بحسب املصلحة السياسية.

وحديثنا هنا عن سيادة العجم ال ينطلق من املعنى القومي البغيض الذي جاءنا من 

نه إشارة إىل أن سيادة أوروبا وفرضه علينا االستعامر ثم ذيوله من االستبداد، معاذ اهلل، ولك

وفقدان التاريخ اإلسالمي،  ةالعجم كان واحدا من أهم حمطات اهنيار احلضارة اإلسالمي

 ،فالدول التي مل تعتمد اللغة العربية كلغة هلا انلصلت واقعيا عن سيا  احلضارة اإلسالمية

ة إىل جمهود علمي وما ُعِرف منه فهو ما يزال يف حاج ،وتار ها اآلن ما يزال يف حكم املجهول

رهيب لكي ُيكشف الغطاء عنه  نه ُنِقل إلينا عرب املسترشق  الذين كتبوا تاريخ هذه املناطق 

 .(1)يف ظل اهنيار ا مة اإلسالمية يف عرصها احلديث

ولقد ظل املصلحون حتى قبل أقل من مائة سنة حياولون إصالح الدولة العثامنية 

مواجهة االستعامر، ولكن النزعة التي غلبت عىل أواخر  فيشريون عليها بالتعريب لتستطيع

 .(2)خللائهم كانت الترتيك للعرب ال التعرب واالتصال برتاث ا مة الغني

                                                 
ر ها: ونعني باملناطق التي ما زال تار ها اإلسالمي يف حكم املجهول أو حتتاج جمهودا كبريا لكشف تا (1)

تاريخ املسلم  يف وسط ورش  آسيا والقوقاز وروسيا ووسط وغرب اهلند والص  ورش  ووسط 

وغرب إفريقيا، بل حتى الدولة العثامنية ما يزال تار ها يعا  من تشويه املسترشق  ومن جهل العرب، 

رك الُضبة الثانية ح  وذلك  ن العثامني  سددوا  نلسهم الُضبة ا وىل: مل يتعربوا، ثم سدد أتاتو

حول اللغة إىل احلروف الالتينية، فصار بيننا وب  املؤرخ  العثامني  املعارصين مرحلت  من احلاجز 

 اللغوي، ومها مرحلتان نشط فيهام التشويه القومي واالسترشاقي للدولة العثامنية.

ين ا فغا  وتلميذه حممد عبده ثم الشيخ كان من أبرز من بذلوا املجهود العظيم يف هذا السبيل مجال الد (2)

رشيد رضا، فكثرت نداءاهتم وحماوالهتم مع العثامني  ال سيام وقد كان الوقت وقت مواجهة االستعامر 

الذي مل يكن حيارب الدين فحسب بل كان حيارب الوحدة اإلسالمية ويثري القوميات ا خرى: العربية 

يكن من سبيل ناجع ملواجهة كل هذا، بل ولتسديد رضبة قاضية  والكردية وا رمنية وا لبانية، ومل

 للمجهود االستعامري كام بسبيل تعرب الدولة العثامنية..

اجلنسيات العثامنية واللغت  العربية »وقد آثرنا أن ننقل هنا فقرة من مقال للشيخ رشيد رضا بعنوان 

 م(.1121= أغسطس  ها1227ونرشه يف جملة املنار )رجب « والرتكية

إن غوائل اختالف اللغة يف الدولة ال تنكر، وإن فوائد توحيدها ووحدة ا مة هبا ال جتهل، وإن رجحان »

العربية يف الدين والعلم والسياسة هَلو أوضح وأظهر، فإهنا هي التي تتوفر الدواعي عىل تعميمها؛  ن 

ثري أسهل من عكسه؛ و ن للرتك والكرد الناطق  هبا أكثر من الناطق  بغريها، وإرجاُع القليل إىل الك

 = وحديث  -عز وجل  -وا لبان باعث ا نلسي ا يبعثهم عىل تعلمها؛ وهو احلاجة إىل فهم كالم رهبم 
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 سيادة مذهب الشيعة

لقد جرى عىل اإلسالم يف املائة الرابعة بالء شديد بالدولة العبيدية » قال الذهبي:

 .(1)«عراب القرامطة، فا مر هلل تعاىلباملغرب، وبالدولة البوهيية باملرش ، وبا 

ومثلام ساد حكم العجم، ساد مذهب الشيعة يف القرن الرابع اهلجري عىل هذا النحو 

الذي ساقه اإلمام الذهبي، ومل يكن جمرد وجود االختالف املذهبي من الكوارث، بل الكارثة 

الشيعية ضد ا غلبية  يف حماوالت السلطة فرض هذا املذهب عىل ا مة، ومساندهتا لألقلية

السنية، مما كانت له آثار مدمرة عىل قوة الدولة أمام عدوها، وعىل نسيجها االجتامعي نلسه، 

ت البالد رفضا وسبا للصحابة من بني بويه وبني محدان وقد امتأل» يقول ابن كثري:

كانوا واللاطمي ، وكل ملوك البالد مرصا وشاما وعراقا وخراسان وغري ذلك من البالد، 

رفضا، وكذلك احلجاز وغريه، وغالب بالد املغرب، فكثر السب والتكلري منهم 

 .(2)«للصحابة

ومل يكن غريبا أن يربط العلامء واملؤرخون ب  هذا وب  اهنيار البالد اإلسالمية أمام 

 ؛كان فيهم أصناف املذاهب املذمومة... بني بويه ونحوهم ويف دولة» الروم، قال ابن تيمية:

م منهم زنادقة وفيهم قرامطة كثرية ومتللسلة ومعتزلة ورافضة وهذه ا شياء كثرية فيهم قو

                                                 
وكتب أئمتهم يف التلسري واحلديث واللقه  -ريض اهلل عنهم  -وحكم سللهم الصالح  ملسو هيلع هللا ىلصنبيهم = 

ىل تاريخ دينهم. ومن اجلهل أن يقال: إهنم يستغنون والوقوف ع -رمحهم اهلل  -وغريها من علوم الدين 

عن ذلك كله بالرتمجة ملا سنبينه يف فرصة أخرى، و ن جعلها اللغة الرسمية هو الذي يزيل خطر تلر  

ا جناس، فإذا اتلق عليها املسلمون الذين يشاركون فيها غريهم من امللل يف البالد العربية، ال يبقى 

لب تعليم لغتهم يف مدارس الدولة، وال يكون لتعليمهم هلا يف مدارسهم خاصة للروم وا رمن سبيل لط

تأثري يف إضعاف الوحدة؛ و هنا لغة حضارة سابقة وعلوم وفنون؛ و هنا اللغة املشرتكة ب  مجيع 

 املسلم  و نه يمكن أن توسع دائرة نلوذ الدولة بنرشها يف املاملك الرشقية التي يكثر فيها املسلمون:

)الص  وجاوه واهلند( من غري نلقة توازي عرش معشار ما تنلقه ا مم الغربية لنرش لغاهتا، وتوسيع 

دائرة نلوذها وجتارهتا يف الرش ؛ و ن الدولة تأمن بذلك من قيام دولة عربية تدعي اخلالفة وتنازعها 

ا ملقصد من مقاصد  النلوذ يف العامل اإلسالمي بنلسها وبمساعدة بعض دول أوربا؛ و ن يف ذلك حتقيق 

 «.اإلسالم العالية وهو حمو العصبيات اجلنسية وتوسيع دائرة ا خوة اإلنسانية

 .16/252الذهبي: سري أعالم النبالء  (1)

 .11/264ابن كثري: البداية والنهاية  (2)
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فحصل يف أهل اإلسالم والسنة يف أيامهم من الوهن ما مل يعرف حتى استوىل  ؛غالبة عليهم

النصارى عىل ثغور اإلسالم وانترشت القرامطة يف أرض مرص واملغرب واملرش  وغري 

ضاع أمر اإلسالم بدولة بني بويه، وبني عبيد الرافضة، » لذهبي:، ومثله قال ا(1)«ذلك

 .(2)«وتركوا اجلهاد، وهاجت نصارى الروم، وأخذوا املدائن، وقتلوا وسبوا

إن الثغور التي اجتهد املنصور واملهدي والرشيد واملأمون يف بنائها وتعمريها وحتصينها 

مما قام به سيف الدولة احلمدا ،  فقدها املسلمون يف عرص بني بويه، ولوال بعض الدفع

وأحيانا كافور اإلخشيدي لكان الروم البيزنطيون قد حققوا انتصارات فارقة يف الشام 

 والعرا .

ولكن اخلسارة النازلة بلقدان هذه الثغور هي خسارة تار ية بعيدة املدى كام كانت 

من بمزايا احلضارة العربية استطاعت أن تقنع ا ر» فوائدها بعيدة املدى أيضا، فهذه الثغور

وأن تضمهم إىل حلف العرب والدخول يف عهدهم وأن ختلق بينهم وب  العرب تآللا 

وانسجاما حضاريا دام قرونا طويلة برغم اختالف الدين، وبلضل هذه الصداقة العربية 

ع ا رمنية َضِمن العرب وفاء ا رمن وضمنوا تلوقا اسرتاتيجيا عىل الروم... ولقد استطا

ا مع أرمينية مداره التعاون مع ا رمن  العرب منذ أيام عثامن  وأيام بني أمية أن ُينِشئوا حلل 

يف الدفاع عن حدودهم الرشقية ضد الروم وتشجيع ا رمن يف استقالهلم املذهبي عن 

 .(3)«الروم

وهي  وهذه هي املرة ا وىل فيام نعلم التي تنشأ دولة تسيطر عىل املرش  فال تستطيع حتى

يف أوج قوهتا أال حتقق انتصارات باهرة عىل الروم، فا مويون هددوا القسطنطينية ذاهتا أكثر 

من مرة، ثم جاء العباسيون فكانوا ا عىل يدا يف مواجهات الروم، ويف عرص سيطرة الرتك 

ئا كان اجلهاد قويا حتى وإن ضعف مقام اخلالفة، ثم جاء البوهييون فلم يلعلوا إزاء الروم شي

بل تلقوا الُضبات يف صمت أو تلقاها عنهم احلمدانيون يف الشام وأحيانا نادرة يف املوصل، 

                                                 
 .4/22ابن تيمية: جمموع اللتاوى  (1)

 .16/222الذهبي: سري أعالم النبالء  (2)

 .166ص «إىل طه حس »عبد اهلادي شعرية: املرابطون يف الثغور الربية، ضمن كتاب حممد  (2)
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ثم جاء السالجقة فأوقعوا بالروم خسائر مزلزلة خالدة أشهرها معركة مالذ كرد التي قادها 

 ألب أرسالن، ثم جاء العثامنيون فكتبوا هناية الدولة البيزنطية العتيقة!

 انوا سادة املرش  ومل يكن هلم أثر يف جهاد الروم!!البوهييون وحدهم ك

 العالقة بني اخللفاء والبويهيني

يف عرص البوهيي  دخل اخلللاء يف مرحلة أخرى من الضعف وقلة احليلة، فمن بعد 

القوة والنلوذ التي كانت خلللاء العرص العبايس ا ول جاء عرص سيطرة الرتك ليجعل اخلليلة 

قة العسكرية الرتكية التي تعارضه ويقاومها وقد ينجح يف بعض هدفه حمكوما برغبات الطب

َتل، أما يف عرص البوهيي  فلم يكن اخلليلة ذا أثر أو قيمة أو قدرة عىل اللعل  وقد يلشل فُيقر

أصال، كان امللك البوهيي يستخدمه كام يستخدم أحدا من أتباعه ليحقق هبا هدفه السيايس يف 

ومل يكن يصدر عن أمره وال يراجعه يف قراره، بل هو الذي حيدد « لةرشعية اخللي»باالتقوي 

ومل  اوازداد أمر اخلالفة إدبار» راتبه الذي يعطيه له، وهكذا يصف ابن ا ثري التطور الذي تم:

يبق هلم من ا مر يشء البتة وقد كانوا يراجعون ويؤخذ أمرهم فيام يلعل واحلرمة قائمة بعض 

 .(1)«معز الدولة زال ذلك مجيعه أيام تلام كانفاليشء 

ومل يكن امللك البوهيي حيتاج إىل عذر أو رصاع ليعزل اخلليلة أو يقتله بل يلعل هذا 

تقتيض هبذا.. اللار  الوحيد أنه كان  -ولو القصرية والعاجلة–ملجرد أن تكون مصلحته 

 يتظاهر باحرتامه وتعظيمه ويؤدي له سائر املظاهر السلطانية!

هذا الوضع إال ح  ضعف البوهييون من بعد عضد الدولة، ثم ظهر واضحا ومل يتغري 

ح  التقى ضعف البوهيي  مع وجود شخصية قوية يف اخلالفة كالقادر باهلل، ولكن هذا مل 

ِض إىل تغيري مؤثر، بل هو تغيري يف التلاصيل مل يتناول بنية العالقة ب  البوهيي  واخلللاء.  ُيلر

املهينة ب  اخلللاء والبوهيي  منذ اخلليلة ا ول وامللك البوهيي  وبدأت هذه العالقة

ا ول، إذ فرض معز الدولة عىل املستكلي باهلل تعي  ابن شريزاد كاتبا له برغم أن اخلليلة 

كان قد أقسم أال يتوىل ابن شريزاد أي منصب يف دولته، ومل جيد إال تلبية الطلب وهو يبكي 

                                                 
 .7/227ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (1)
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يرتدد معز الدولة يف عزل املستكلي ح  ساورته الشكوك، ومل يكن  من الذل والقهر، ثم مل

 هذا ا خري بالذي يملك أن يدافع عن نلسه.

وكان من أهم دالئل اهنيار اخلالفة أمام البوهيي  أن كان معز الدولة قد استخلص من 

املستكلي إجراء حيدث  ول مرة، ذلك هو نقش أسامء امللوك البوهيي  عىل الدراهم 

 !(1)والدنانري مع اسم اخلليلة

ثم مل يكن املطيع مع معز الدولة إال وسيلة لتقوية موقله، فقد أخرجه معه يف حرب نارص 

زاد  -وياللعجب–( ثم ها226( ثم حلربه مع أيب القاسم الربيدي )ها224الدولة احلمدا  )

زاد هبا راتبه  ( فأعطى للخليلة ضياعاها226يف راتب اخلليلة ح  استوىل عىل البرصة )

السنوي عن راتبه املقرر له يوميا )!( فكأنام هي مكافأة له عىل دوره يف احلرب! ثم استعمله 

الذي كان تابعا –مرة أخرى ملساعدة أخيه ركن الدولة الذي يتنازع حكم خراسان مع أمريها 

 ( قرارا بتولية ركن الدولة عىل خراسان!ها227فيستخلص منه ) -للساماني 

أوضح ما يدل عىل حال اخلالفة ما قالاه املطياع نلساه حا  طلاب مناه عاز الدولاة وكان 

اا إناام جياب َعايّل َذلِاك إ» بختيار إخراج أموال إلنلاقها يف جتهيز اجلايش للجهااد ذا كنات َمالِك 

َيا يِف َيدي ف نر ُقوت الَِّذي يقرص َعاأن أما أ مري َوَكاَنت الدُّ ن كون حمصورا َليرَس يِف َيدي غري الر

و َواَل حااج َزمنِااي َغاازر اام عااىل املرِنراارَب فااإو ،كلااايتي َفاااَم يلر ن اعتاازل أثاارتم آن إنااام يل ِماانرُكم ااِلسر

 .(2)«اعتزلت

وظل املطيع بال أثر يف السياسة حتى كرب وأصابه اللالج )الشلل النصلي( فُطلِب منه 

 التنازل عن اخلالفة فلم يرتدد وتنازل عنها البنه الطائع.. 

الطائع أضعف اخلللاء العباسي ، فقد جاء يف عهده أقوى ملوك البوهيي : وقد كان 

عضد الدولة، واعرتف املؤرخون أنه ال ُتعرف له سرية يستنبط منها شخصيته وصلاته! ويف 

عهده نازعه امللك البوهيي فيام هو حتى من خصائصه الشكلية واملظهرية، فكان عضد الدولة 

                                                 
 .1/222القلقشندي: مآثر اإلنافة  (1)
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 -وكانت تُضب مخس مرات عند باب اخلليلة–الث مرات ممن تُضب الطبول عىل بابه ث

قا لِ طر وال أُ  ،وهذان ا مران مل يكونا من قبل» وأن ُ طب له عىل املنابر بعد ذكر اسم اخلليلة

، (1)«ب بحُضة السلطان إال له، وال رضبت الدبادب إال عىل بابهطِ لوالة العهود، وال ُخ 

ومل يكن ذلك بعادة أّن اخلليلة » ن رجع من غزوةوكان الطائع  رج الستقبال عضد الدولة إ

 .(2)«. فإّن الطائع كان قد بقى حتت أوامر عضد الدولة كا سري..يالقى أحدا من ا مراء

ثم ُخلِع الطائع كام خلع املستكلي عىل يد اللتى هباء الدولة الذي مل يكمل واحدا 

ره، ُخلِع مهانا وسحب من جملسه، وعرشين سنة بينام كان الطائع يف الرابعة والست  من عم

يستغيث وال مغيث، وما ذلك إال  ن هباء الدولة أراد أمواال فلم جيد فلكر يف هنب اخلليلة 

 ودار اخلالفة، وقد كان!

القادر باهلل عىل رأس اخلالفة، فلكونه من أهل العلم والصدقة  ىءثم تغري هذا يف حال جم

لصدقة وتعمري املساجد ولبس زي العامة والتجول والرب كانت له آثار يف حياة الناس كا

خارج القرص، فكتبت يف عهده وثائق مهمة كاالعتقاد القادري الذي أريد به مواجهة اللتنة 

اللكرية واملذهبية يف بغداد، وكوثيقة إثبات ادعاء اللاطمي  النسب، وال ريب أن ضعف 

 للذين قبله. البوهيي  يف عرصه قد أعطى له مساحة من اللعل مل تكن

وملا تويف القادر باهلل وخلله ابنه القائم باهلل تقلصت هذه املساحة رغم الضعف اهلائل 

الذي عصف بالبوهيي  آنذاك، فلم يكن للقائم شخصية أبيه، برغم أنه لو كان الستطاع تغيري 

ات ب  الكثري من ا مور يف ظل اهنيار العالقات ب  ا تراك والبوهيي ، واهنيار العالق

 البوهيي  أنلسهم، وضعف جالل الدولة البوهيي.

بل سجل عهد القائم باهلل استطاعة البوهيي  الضعلاء انتزاع ألقاب جديدة كامللك 

العزيز وامللك الرحيم بل وملك امللوك! وأن يكون للواحد أكثر من لقب، وصارت الطبول 

ث مرات فحسب يف عهد تُضب عىل باب امللك البوهيي مخس مرات بعد أن كانت ثال

وكل ذلك يتم وامللك البوهيي ال جيد أحيانا ما ينلق به عىل من  ،«عضد الدولة» أقواهم

                                                 
 .14/262ابن اجلوزي: املنتظم  (1)
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 يُضب بالطبول عىل بابه! من الضعف واللقر وسوء التدبري وقلة احليلة مع ا تراك!!!

لكن واملؤرخون املسلمون عىل إدانة وإنكار ما فعله البوهييون مع اخلللاء العباسي .. و

ورثوا وضعا قام من قبلهم ومل يكن هلم يد يف التطور » البعض يلتمس هلم العذر قائال بأهنم

الذي صارت إليه أمور اخلالفة يف بغداد... وهكذا نرى أن بني بويه مل يستحدثوا هذا املنصب 

ال )أمري ا مراء( وهم ح  تولوا هذا املنصب مل يغريوا شيئا إطالقا، ومل يستحدثوا قليال و

 ،«وليس اللقب بيشء« امللك» كثريا، فقد كانوا يسمون أمراء ا مراء فزادوا عىل ذلك لقب

ومع ذلك فهناك تغري طليف )!!!( هو » لكن ما يلبث هذا الدفاع أن يناقض نلسه بالقول:

ثم يأخذ يف الدفاع عن « جعل إمرة ا مراء وراثية يف بيت مع ، فأصبحت املناصب تورث

 .(1)مزايا التوريث

 -كام يقول املثل–البوهيي  أمسكوا بالعصا من منتصلها » فيام يقول البعض اآلخر بأن

فهم انتزعوا كل سلطات اخلليلة وتسلطوا عىل شئون الدولة، ولكنهم تظاهروا باحرتامه أمام 

عامة املسلم  وقد مكنتهم سياستهم هذه من أن يعلنوا مذهبهم الشيعي الزيدي الذي 

 .(2)« هم يعيشون يف ظالل دولة سنية املذهبيعتنقونه بينام

 ليه أن هذا ليس إمساكا للعصا من املنتصف بل نردد مع من قالوا:إواحلق الذي نميل 

واحلق أنه مل يبق يشء مل يغتصبه البوهييون من اخلللاء العباسي  الذين عاشوا يف عهدهم »

 .(3)«سوى لقب اخلالفة وما يتعلق به من مظهرية كاذبة

 ويهيون والوزراءالب

كان الوزراء يف العرص الرتكي هم العنرص املد  يف السلطة، فكانوا هم وطبقة ا تراك 

العسكري  يف خالف دائم بطبيعة احلال، حتى إذا ُهِزم الوزراء يف هذه املعركة أمام اجلناح 

بام فيه اخلليلة، مل يكن إال قليال واهنار اجلناح املد  كله  -منذ عهد املقتدر باهلل–العسكري 

 وصار ا تراك العسكريون هم اللاعل الوحيد.
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وأما يف العرص البوهيي فقد أصبح منصب الوزير تابعا للملك البوهيي وال عالقة 

للخليلة به، فاخلليلة ال يملك من املوظل  إال حراسات دار اخلالفة وكاتب يتابع شؤون 

رئيس » وسنسمع عن منصب« بحاج» إقطاعاته، ويف مرحلة الحقة سيظهر للخليلة

وهو منصب كبري حاشية اخلليلة، وانتقل منصب الوزير كام هو معروف ومعلوم « الرؤساء

ليكون رجال يف خدمة امللك البوهيي، ولكن الوزير البوهيي مل يكن كالوزير يف العهد السابق 

 حيات. بل هو أقرب للموظف الكاتب منه إىل الوزير ذي التدبري وا مر والنهي والصال

وزيرين يف وقت واحد، فاختذ عضد الدولة  -و ول مرة–  وقد استخدم بعض البوهيي

منصور بن نرص بن هارون كوزير عىل بالد فارس، واختذ املطهر بن عبد اهلل عىل غريها وكان 

 هذا ا خري يف بغداد، وكرر هذا صمصام الدولة وفخر الدولة أيضا.

ري املسلم  يف منصب الوزارة، فوزير عضد الدولة وكان من اجلديد كذلك هو تعي  غ

 عىل فارس منصور بن نرص بن هارون كان نرصانيا.

ومن العجيب أن البوهيي  ُرِزقوا بعدد من أملع الوزراء يف التاريخ، ثم من املدهش أهنم 

ت كانوا أسوأ امللوك لوزرائهم، فالوزير إما أن ُينَكب ويرى الذل فيعزل ويموت وإما أن يمو

فام إن يعود الناس من  ،عىل خري حال وهو يف عزه وسلطانه وبزو، نجمه يف الدولة البوهيية

جنازته حتى يكون امللك البوهيي قد صادر أمواله وأموال أهله ومواليه! ولربام كان موته هذا 

 هو با ساس خطأ من أخطاء امللك البوهيي فال يعليه هذا مما ينزل به وبأهله بعد موته!

الوزير حممد املهلبي الذي نجح يف إدارة ا مور ورفع املظامل يف عهد معز الدولة، ال  فهذا

سيام ما كان من أحوال البرصة التي فسدت بعد سيطرة الربيدي  عليها، وإذا نظرنا له من 

منظور امللك البوهيي فسنجد عددا كبريا من اإلنجازات اإلدارية والعسكرية املهمة خصوصا 

، هذا الوزير تعرض (1)لة تأسيس الدولة والتي هي يف غاية احلرج واالضطرابوأنه يف مرح

                                                 
َكّف وكرم  »ه: يصف الثعالبي هذا الوزير بقول (1) ر ونبل اهلمة وفيض الر در تَِلاع الرقدر واتساع الصَّ َكاَن من ارر

عَرا  وانبساط َيده  ُروَفة يِف وزارته ملعز الدولة وتدبريه ُأُمور الر ُهور وأيامه َمعر ُكور َمشر الشيمة عىل َما ُهَو َمذر

ر قاوال لطيلاا هله َوَكاَن يرتدب واملحبة   موال َمَع َكونه َغاَية يِف ا يِف ا سل ترسال مليحاا َوَيُقاول الّشاعر

اب بحساان َعَسال يغااذي الاّروح وجيلااب الاارَّ  هيُضر الثعاالبي: يتيمااة الاادهر «. وحاملرثال َواَل يسااتحيل َمَعااه الر

2/265. 
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( وهو ها252( ثم ُأبقي يف منصبه حتى مات )مجادى اآلخرة ها241لعقوبة الُضب الشديد )

فصادر معز الدولة أمواله وأموال أهله بل وأموال كل من  ،يف غزوة لقتال اخلوارج يف عامن

وصلت املصادرة إىل من تعاون مع حاشيته من العامل  عمل معه ولو يوما واحدا بل

 والصيادين بغية الوصول إىل كل أمواله وودائعه، حتى وصف ابن مسكويه ما حدث بقوله:

جرى من ذلك ما ال جرى مثله إاّل عىل عدّو مكاشف واستلظع الناس ذلك واستقبحوه »

 .(1)«ملعّز الدولة

ر الوزراء بل ومن أشهر ا دباء يف التاريخ وهذا الوزير الصاحب بن عباد وهو من أشه

عاملا  ،واحد زمانه علام وفضال وتدبريا وجودة رأي وكرما» :حتى لقد وصله ابن ا ثري بقوله

ومجع من الكتاب ما مل جيمعه  ،عارفا بالكتابة وموادها ورسائله مشهورة مدونة ،بأنواع العلوم

وقىض عمره يف خدمة البوهيي  واستطاع  ،«ة مجلنه كان حيتاج يف نقلها إىل أربعامئإغريه حتى 

توفري حروب ب  أفراد بيوهتم، وسا  امللك إىل فخر الدولة دون جهد وال حرب بحكمته 

ورأيه، فضال عام له من االنتصارات واملعارك.. هذا الوزير الذي استطاع أن يقيض حياته 

ما يف بيته حتى قال ابن ا ثري ( حتى صادر فخر الدولة أمواله وها225عزيزا، ما إن مات )

 .(2)« ؟هذا فعلهم مع من نصح هلم فكيف مع غريه !ح اهلل خدمة امللوكبَّ قَ فَ » متأثرا

وهذا الوزير أبو عيل بن إسامعيل، وزير هباء الدولة القوي الذي وطد له امللك وأقر له 

طلبه االستقالة حكم املرش  وقاد االنتصارات عىل أبناء عمومته، مل يكن له من ذنب إال 

لو أجبتك إىل » وإرصاره عليها، وقد حاول هباء الدولة إرجاعه عن هذا القرار بقوله:

االستعلاء ملا َحُسن بك أن تتقبله يف مثل هذا الوقت، وقد علمَت أنني مل أخرج من واسط إال 

دَت يب برأيك، وال وصلُت إىل ما وصلُت إليه من هذه املاملك إال برأيك واجتهادك، وإذا قع

مَته يف خدمتي، ولكن متيض يف هذا الوجه  يف هذه الضغطة فقد أسلمتني وضيعَت ما قدَّ

)كرمان( وتدفع عني هذا العدو )أبا نرص بن عز الدولة( وجتعل لالستعلاء واخلطاب عليه 

، فلام استكمل مهمته وأرص عىل االستقالة ومل يرض بأي إغراء آخر (3)«وقتا آخر فيام بعد

                                                 
 .272، 7/242، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 221، 222، 6/172ابن مسكويه: جتارب ا مم  (1)

 .472، 7/471، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 212، 7/221ارب ا مم أبو شجاع: ذيل جت (2)
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 . (1)(ها214(، ثم قتله )ها212هباء الدولة وصادر أمواله )قبض عليه 

وهذا الوزير أبو غالب احلسن بن منصور والذي راح ضحية غللة مرشف الدولة يف 

رصاعه مع سلطان الدولة، وذهب إىل ا هواز مع جمموعة من اجلند الدياملة، وبرغم أنه أحس 

ال أنه ذهب استجابة لرغبة مرشف الدولة، هبذا اخلطر ومل يأمن انقالب أولئك اجلنود عليه، إ

( وانحاز أولئك اجلنود إىل سلطان الدولة، فكانت مكافأته أن صودرت ها412فقتل هناك )

 .(2)أمواله وحبس ولده ومل يلرج عنه إال بعد أن دفع ثالث  ألف دينار

مرشف وهذا الوزير أبو احلس  الرخجي الذي مل يقبل الوزارة إال بعد إرصار شديد من 

الدولة، وبدأت به بارقة أمل إلصالح ا حوال يف بغداد التي أهنكها االضطراب واللتن، 

ونجح باللعل يف إقرار ا مور وابتداء مسرية إصالح وعامرة، واستطاع استخراج أموال بغري 

إكراه وال تعذيب  حد.. هذا الوزير مل يكمل يف منصبه إال سنت ، وأطاحت به وشاية خادم 

 .(3)(ها414الدولة كان الوزير قد صادر أموال صديق له هيودي، فعزله )رمضان  ملرشف

 لهم أقسى بمن اهتموه من وزرائهم.ولئن كان هذا فعلهم مع من مل تثبت عليه جريمة، فقد كان فع

فهذا الوزير حممد بن بقية الذي وصل إىل الوزارة بلساد رأي بختيار واندهش الناس 

ة إال عمله يف مطبخ السلطان، هذا الوزير لعب عىل التناقضات ب  بختيار الختياره وهو بال سابق

وعضد الدولة حتى أصابته البغضاء منهام معا، وألح عضد الدولة عىل بختيار يف تسليمه إليه 

(، ثم ها267فخيش هذا ا خري أنه يريد االستعانة به عليه فَسلَّمه إليه ولكن بعد أن سمل عينيه )

الدولة عىل بختيار انتقم من ابن بقية بقتلة جديدة ال سابقة هلا: وضعه حتت فيل فام  ملا انترص عضد

 .(4)يزال يدوسه و بطه حتى مات، ثم صلبه فبقي مصلوبا حتى مات عضد الدولة

وهو الوزير الذي قال فيه الشاعر أبو احلسن ا نباري واحدة من أبلغ قصائد الرثاء يف 

 فيها لتشبيه بديع يف مشهده وهو مصلوب، وهو قوله: الشعر العريب كله، وقد توصل

                                                 
 .2/14وما بعدها، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  7/422الصايب: تاريخ هالل الصايب  (1)

 .2/124ابن ا ثري: الكامل يف التاريخ  (2)

 .272، 15/261ابن اجلوزي: املنتظم  (2)

 .7/277، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 421، 6/425ابن مسكويه: جتارب ا مم  (4)
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 علاااااااااوٌّ يف احليااااااااااة ويف املاااااااااامت 

 

 حَلَااااااٌق أناااااات إحاااااادى املعجاااااازات  

 ن الناااااس حولااااك حاااا  قاااااموا أكاااا 

 

 (1)تالَ وفااااااود نااااااداك أيااااااام الِصاااااا  

 ناااااااك قاااااااائم فااااااايهم خطيباااااااا أك 

 

 وكلهاااااااااااام قيااااااااااااام للصااااااااااااالة  

 ماااااددت ياااااديك نحاااااوهم اقتلااااااء  

 

 اتَبااااااااااكماااااااااادمها إلاااااااااايهم يف اهلِ   

 ن أوملااااا ضااااا  بطاااان ا رض عاااان  

 

 يضااااام عاااااالك مااااان بعاااااد املاااااامت  

 بوا اصااااااروا اجلاااااو قاااااربك واساااااتنأ 

 

 (2)كلااااان ثااااوب الساااااافياتعاااان ا   

 لعظماااك يف النلاااوس تبيااات ترعاااى   

 

 بحااااااااااراس وحلاااااااااااظ ثقااااااااااات  

 وتشااااااعل عناااااادك النااااااريان لاااااايال  

 

 (3)كاااااااذلك كنااااااات أياااااااام احليااااااااة  

 
، وهو ابن الوزير الكبري الشهري ذائع الصيت أيب وهذا الوزير أبو اللتح بن العميد

( ها266اللضل بن العميد، اهتمه عضد الدولة باالنحياز البن عمه بختيار فقبض عليه )

َدى َعيرنَيرِه »و وصمد أبو اللتح  ،«حليته قطع َأنله وجزَّ و)ومل يكن له إال ع  واحدة( سمل إِحر

 .(4)واله.. فكان صموده هذا هو انتقامهحتت التعذيب حتى مات دون أن ينطق بمكان أم

 وعىل مثل هذا كانت سرية البوهيي  مع وزرائهم يف عامة ا حوال!

وال يعني هذا أن هؤالء الوزراء كانوا من ا خيار أو ا برار وإنام أكثرهم كانوا عىل 

النظر منوال امللك البوهيي، ولكن الكالم عنهم يف هذه السطور السابقة إنام كان من وجهة 

السياسية واإلدارية وحدها دون وجهة النظر ا خالقية، وليس هذا فصال ب  السياسة 

حتى بمذاهب السياسة املتجردة –وا خال  والعياذ باهلل، وإنام املعنى املقصود أن البوهيي  

 مل يكونوا أهل كلاءة وال سياسة وال حسن تدبري. -من ا خال  والدين

م وإن حتىل بالسياسة واحلكمة والتدبري فإنه مل يكن عىل الرصاط وأما الوزراء فكثري منه

                                                 
 وفود: مجع وفد، نداك: أي كرمك، أيام الصالت: يعني أيام كنت وزيرا وكنت تعطي الناس وتصلهم با موال. (1)

وصارت  -القرب ضيق عىل مقامك  ن–السافيات: الرياح، واملعنى: من علوك وعظم مقامك صار قربك اهلواء  (2)

 الرياح كلنك.

 !كانت احلراسات توضع عىل املصلوب حتى ال ينزله أتباعه أو أنصاره، فشبههم الشاعر باحلراسة له كوقت ما كان وزيرا (2)

 .7/262، وابن ا ثري: الكامل يف التاريخ 2/222الثعالبي: يتيمة الدهر  (4)
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املستقيم من ا خال  والدين، بل إن جتاوزنا فساد العقيدة عند بعضهم مل نستطع أن نتجاوز 

كنزهم للامل واستخراجه ممن قبلهم بغري حقه، بالتعذيب واإلكراه واالحتيال، ولقد كان كل 

الستخالص أمواله، فكانوا يبتدعون يف ا فكار واحِليَل  منهم يعلم أن هنايته تعني رحلة

إلخلاء أمواهلم، وكتابة أماكنها وأسامء من أودعت لدهيم يف كشوف رسية، وهذه الكشوف 

كانت تكتب فيها ا سامء وا ماكن بالشلرات والرموز والكنايات، فكان معظمهم جيتهد يف 

هو نلسه يف أن  ة وشلراته ثم جيتهداستخالص ا موال من سابقيه وكشف خمازنه الرسي

ال ُتكشف ورموزا وشلرات ال حُتّل وال هُيتدى إليها.. وقد كان هذا هو  يصنع لذاته خمازن

 أحد مربرات امللوك البوهيي  يف مصادرة أموال وزرائهم وأهليهم بعد انقضاء خدمتهم!

* * * 
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 وصف خمتصر لدار اخلالفة

  

 .(1)وقد أخذناه من كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي

(1) 

كانت دار اخلالفة التي عىل شاطئ دجلة حتت هنر معىل قديام للحسن بن سهل ويسمى 

فاستنظرته  (2)املعتضد باهلل عنها فلام تويف صارت لبوران بنته فاستنزهلا ،القرص احلسنى

تها وعمرهتا وجصصتها وبيضتها وفرشتها بأجل اللرش مَّ ثم رَ  ،يف تلريغها وتسليمها (3)أياما

 ،ها بكل ما  دم اخلللاء بهنوعلقت أصناف الستور عىل أبواهبا ومألت خزائ ،وأحسنه

ذاك انتقلت وراسلته  فلام فرغت من ورتبت فيها من اخلدم واجلواري ما تدعو احلاجة إليه

 .باالنتقال فانتقل املعتضد إىل الدار ووجد ما استكثره واستحسنه

ثم استضاف املعتضد باهلل إىل الدار مما جاورها كل ما وسعها به وكربها وعمل عليها 

 .سورا مجعها به وحصنها

ما تناهى وقام املكتلي باهلل بعده ببناء التاج عىل دجلة وعمل وراءه من القباب واملجالس 

 .يف توسعته وتعليته

 .وواىف املقتدر باهلل فزاد يف ذلك وأوىف مما أنشأه واستحدثه

 .الوحوش متصال بالدار (4)ريوكان امليدان والثريا وكذا ح

                                                 
 واالختصار أحيانا لغرض التوضيح والتيسري عىل القارئ املعارص.وقمنا بالتقسيم وحذف ا سانيد  (1)

 أي طلب منها أن يتملكه. (2)

 استنظرته أياما: طلبت مهلة لكي تلر، من إعدادها. (2)

 احلري: املكان الواسع املرتلع املطمئن، وهذه كانت أشبه بحديقة للحيوان. (4)
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(2) 

  :يف بعض أيام املقتدر باهلل

اشتملت اجلريدة يف هذا الوقت عىل أحد عرش ألف خادم خيص وكذا من ]اخلدم[ 

الغلامن ، وهذا جنس واحد ممن تضمنه الدار، فدع اآلن ]احلرس[ ودصقلبى ورومى وأس

 .واحلوايش من اللحول ،احلجرية وهم ألوف كثرية

 ،كانت عدة كل نوبة من نوب اللراش  يف دار املتوكل عىل اهلل أربعة آالف فراشو

 !فذهب علينا أن نسأله كم نوبة كانوا :(1)قاال

: أبو نرص خواشاذة خازن عضد الدولة قالحدثني  :حدثني هالل بن املحسن قالو

طلت دار اخلالفة عامرها وخراهبا وحريمها وما جياورها ويتامخها فكان ذلك مثل مدينة 

 !شرياز

(3) 

 زيارة سفري الروم إىل دار اخلالفة يف عهد املقتدر باهلل

 )فكانت هذه رسوم اسقباله( :ولقد ورد رسول لصاحب الروم يف أيام املقتدر باهلل 

 .شت الدار باللروش اجلميلة وزينت باآلالت اجلليلة رِ فُ  -أ

اب وخللاؤهم واحلوايش عىل طبقاهتم عىل أبواهبا ودهاليزها وممراهتا جَّ ب احلُ تِ رُ  -ب

 .وخمرتقاهتا وصحوهنا وجمالسها

وقف اجلند صل  بالثياب احلسنة وحتتهم الدواب بمراكب الذهب واللضة وب   -جا

 مثل هذه الصورة وقد أظهروا العدد املكسية وا سلحة املختللة فكانوا أيدهيم اجلنائب عىل

ىل قريب من دار اخلالفة وبعدهم الغلامن احلجرية واخلدم اخلواص إمن أعىل باب الشامسية و

 .ةالّ حَ املُ  (1)الرايعة والسيوف واملناطق (3)إىل حُضة اخلليلة بالبزة (2)الدارية والربانية

                                                 
 هذا قول الراوي ر للخرب. (1)

 انية: أي الداخلية واخلارجية.الدارية والرب (2)

 البزة: الثوب. (2)
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قي وشوارعه وسطوحه ومسالكه مملوءة بالعامة النظارة وقد وأسوا  اجلانب الرش)

اكرتى كل دكان وغرفة مرشفة بدراهم كثرية ويف دجلة الشذآت والطيارات والزبازب 

 .(بأفضل زينة وأحسن ترتيب وتعبية (2)والدالالت والسمرييات

 ..وسار الرسول ومن معه من املواكب إىل أن وصلوا إىل الدار

ضللا كثريا ومنظرا عظيام  به عىل دار نرص القشوري احلاجب ورأىودخل الرسول فمر 

 ..فظن أنه اخلليلة وتداخلته له هيبة وروعة حتى قيل له إنه احلاجب

ل من بعد ذلك إىل الدار التي كانت برسم الوزير وفيها جملس أيب احلسن عيل بن ومُحِ 

يف أنه اخلليلة حتى قيل له هذا حممد اللرات يومئذ فرأى أكثر مما رآه لنرص احلاجب ومل يشك 

 ..الوزير

 جر وأُ 
س ب  دجلة والبسات  يف جملس قد علقت ستوره واختريت فروشه ونصبت فيه لِ

 ..وأحاط به اخلدم با عمدة والسيوف (3)الدسوت

ثم استدعى بعد أن طيف به يف الدار إىل حُضة املقتدر باهلل وقد جلس وأوالده من 

 ..هاله ثم انرصف إىل دار قد أعدت له جانبيه فشاهد من ا مر ما

نام إيف الدار وليس فيها من العسكر أحد البتة و)السلري( أن يطاف به )املقتدر( م َس ثم رَ 

وكان عدد اخلدم إذ ذاك سبعة آالف خادم منهم  ،فيها اخلدم واحلجاب والغلامن السودان

وعدد الغلامن السودان وعدد احلجاب سبعامئة حاجب  ،أربعة آالف بيض وثالثة آالف سود

 ..غري اخلدم أربعة آالف غالم قد جعلوا عىل سطوح الدار والعاليل

 ،ورتُ ل خلزائن العرائس وقد علقت السُّ عَ لر ت اخلزائن واآلالت فيها مرتبة كام يُ حَ تِ وفُ 

 ..(4)ت بالديباج ا سوديَ ِش م جوهر اخلالفة يف قاليات عىل درج غُ ظِ ونُ 

                                                 
 املناطق: ا حزمة. (1)

 كل هذه أنواع من املراكب الصغرية واملتوسطة التي تسبح يف هنر دجلة. (2)

 الدسوت: الكرايس اللاخرة املزخرفة. (2)

 ليه!!أي وضعت جواهر يف آنية عىل سلم ُفِرش بالديباج ا سود.. فكانت اجلواهر تتأل  ع (4)
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الشجرة ورآها كثر تعجبه منها وكانت شجرة من اللضة وزهنا وملا دخل الرسول إىل دار 

فكان  ،مخسامئة ألف درهم عليها أطيار مصوغة من اللضة تصلر بحركات قد جعلت هلا

 .تعجب الرسول من ذلك أكثر من تعجبه من مجيع ما شاهده

(4) 

ملذهبة بالطرز ور الديباج اتُ كان عدد ما علق يف قصور أمري املؤمن  املقتدر باهلل من السُّ 

املذهبة اجلليلة املصورة باجلامات والليلة واخليل واجلامل والسباع والطرد والستور الكبار 

البضغائية وا رمنية والواسطية والبهنسية السواذج واملنقوشة والديبقية املطرزة ثامنية وثالث  

 .سامئة سرتألف سرت منها الستور الديباج املذهبة املقدم وصلها اثنا عرش أللا ومخ

اجلهرمية والدارابجردية والدورقية يف املمرات والصحون  (2)والنخاخ (1)طُس وعدد البُ 

عليها القواد ورسل صاحب الروم من حد باب العامة اجلديد إىل حُضة املقتدر  ئالتي وط

باهلل سوى ما يف املقاصري واملجالس من ا نامط الطربي والديبقي التي حلقها للنظر دون 

 ..س اثنان وعرشون ألف قطعةالدو

ل رسل صاحب الروم من دهليز باب العامة ا عظم إىل الدار املعروفة بخان ِخ در وأُ 

من اجلانب ا يمن مخسامئة فرس : رخام وكان فيها (3)اخليل وهي دار أكثرها أروقة بأساط 

يها اجلالل عليها مخسامئة مركب ذهبا وفضة بغري أغشية ومن اجلانب ا يرس مخسامئة فرس عل

 ..الديباج بالرباقع الطوال وكل فرس يف يدي شاكري بالبزة اجلميلة

ثم أدخلوا من هذه الدار إىل املمرات والدهاليز املتصلة بحري الوحش وكان يف هذه الدار 

من أصناف الوحش التي أخرجت إليها من احلري قطعان تقرب من الناس وتتشممهم وتأكل 

 ..من أيدهيم

دار فيها أربعة فيلة مزينة بالديباج والويش عىل كل فيل ثامنية نلر من  ثم أخرجوا إىل

                                                 
 الُبُسط: مجع بساط، وهو ما ُيلرش عىل ا رض، بعكس الستور التي توضع عىل احلوائط. (1)

النخاخ: مجع النُّخ، وهو البساط الطويل، طوله أكثر من عرضه. وكل ما يرد بعدها من أللاظ هي أنواعه  (2)

 املختللة من اخلامات، وهي أحيانا منسوبة لبلدان التصنيع.

 سطوانة وهي العمود.أ أساط : مجع (2)
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 ..بالنار فهال الرسل أمرها (1)د والزراق نَّ الُس 

كل سبع منها يف يد سباع  ،مخسون يمنة ومخسون يرسة ؛عٍ بر جوا إىل دار فيها مائة َس رِ خر ثم أُ 

 ..ويف رؤوسها وأعناقها السالسل واحلديد

اجلوسق املحدث وهي دار ب  بسات  يف وسطها بركة رصاص قلعي  جوا إىلرِ خر ثم أُ 

ة طول الربكة ثالثون ذراعا يف عرشين وَّ لُ جر حواليها هنر رصاص قلعي أحسن من اللضة املَ 

ذراعا فيها أربع طيارات لطاف بمجالس مذهبة مزينة بالديبقي املطرز وأغشيتها ديبقي 

فيه نخل وأن عدده أربعامئة نخلة وطول كل وحوايل هذه الربكة بستان بميادين  ،مذهب

واحدة مخسة أذرع قد لبس مجيعها ساجا منقوشا من أصلها إىل حد اجلامرة بحلق من شبه 

ويف جوانب البستان  مذهبة ومجيع النخل حامل بغرائب البرس الذي أكثره خالل مل يتطري

 ..وغري ذلك (4)ومقلع (3)حامل ودستلنبوا (2)أترج

ذه الدار إىل دار الشجرة وفيها شجرة يف وسط بركة كبرية مدورة فيها ثم أخرجوا من ه

لكل غصن منها شاخات كثرية عليها الطيور  ،ماء صاف وللشجرة ثامنية عرش غصنا

والعصافري من كل نوع مذهبة وملضضة وأكثر قضبان الشجرة فضة وبعضها مذهب وهي 

حترك الريح ور  الشجر وكل من هذه تتاميل يف أوقات وهلا ور  خمتلف ا لوان يتحرك كام 

 ..الطيور يصلر وهيدر

ويف جانب الدار يمنة الربكة متاثيل مخسة عرش فارسا عىل مخسة عرش فرسا قد ألبسوا 

 (5)مطارد عىل رماح يدورون عىل خط واحد يف الناورد خببا الديباج وغريه ويف أيدهيم

 ..اجلانب ا يرس مثل ذلكفيظن أن كل واحد منهم إىل صاحبه قاصد ويف  ،وتقريبا

                                                 
 الُسنَّد والزراق : عامل الرعاية للحيوانات. (1)

 ا ترج: هو نبات الرحيان. (2)

 مل أهتد ملعنى هذه الللظة يف كتب املعاجم، وهو اسم نبات فيام هو واضح من سيا  العبارة. (2)

نبات اسمه القلعاء: ( وصف ل2/222مقلع: أي عريض أو ُمَبطَّط، وعند ابن منظور )لسان العرب  (4)

ِر النار. ناء الوَرِ  هلا َنور َأمحر مثل رَشَ  حشيشٌة َخّوارٌة من نبات الربيع َخشر

فيام ب  « ناورد»املعنى هو خط من السيور التي تدور بتامثيل اللرسان، فيبدو كأهنا جتري، ومل أهتد لللظ  (5)

 يدي من معاجم.



 الجزء الثاني ملحقات   

 

521 

ثم أدخلوا إىل القرص املعروف باللردوس فكان فيه من اللرش واآلالت ما ال حيي وال 

ويف دهاليز اللردوس عرشة آالف جوشن مذهبة معلقة ثم أخرجوا منه إىل ممر  ،حيرص كثرة

نحو من عرشة آالف درقة وخوذة وبيضة ودرع  هطوله ثالثامئة ذراع قد علق من جانبي

 ..يِسّ وزردية وجعبة حمالة وقِ 

ن طيف هبم أثم أخرجوا بعد  ة،للي خادم بيضا وسودا صل  يمنة ويرسأوقد أقيم نحو 

ثالثة وعرشين قرصا إىل الصحن التسعيني وفيه الغلامن احلجرية بالسالح الكامل والبزة 

 ..احلسنة واهليئة الرائعة ويف أيدهيم الرشوخ والطربزينات وا عمدة

بمصاف من علية السواد من خللاء احلجاب اجلند والرجالة وأصاغر القواد  ثم مروا

ودخلوا دار السالم وكانت عدة كثري من اخلدم والصقالبة يف سائر القصور يسقون الناس املاء 

ومنهم من كان يطوف مع الرسل فلطول امليش هبم جلسوا  ،املربد بالثلج وا رشبة واللقاع

 ..قواواستسقوا املاء فُس  واسرتاحوا يف سبعة مواضع

ووصلوا إىل حُضة املقتدر باهلل وهو جالس يف التاج مما ييل دجلة بعد أن لبس الثياب 

الديبقية املطرزة بالذهب عىل رسير أبنوس قد فرش بالديبقي املطرز بالذهب وعىل رأسه 

أفخر الطويلة ومن يمنة الرسير تسعة عقود مثل السبح معلقة ومن يرسته تسعة أخرى من 

اجلواهر وأعظمها قيمة غالبة الضوء عىل ضوء النهار وب  يديه مخسة من ولده ثالثة يمنة 

 .(1)واثنان يرسة ومثل الرسول وترمجانه ب  يدي املقتدر باهلل

(5) 

 إضافات مكملة للوصف

 قال ياقوت احلموي:

 :حريم دار اخلالفة ببغداد»

عامة حميطة به وله سور يتحيز به ويكون بمقدار ثلث بغداد وهو يف وسطها ودور ال

                                                 
 ا بعدها.وم 1/11اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد  (1)
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 .ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه إىل دجلة كهيئة نصف دائرة

 :وله عدة أبواب

o الغربة وهو قرب دجلة جدا وأوهلا من جهة الغرب باب. 

o ثم باب سو  التمر وهو باب شاهق البناء. 

o ثم باب البدرية. 

o ثم باب النويب. 

o ك إذا قدموا بغدادوعنده باب العتبة التي تقبلها الرسل وامللو. 

o ثم باب العامة وهو باب عمورية أيضا. 

o  ثم يمتد قرابة ميل ليس فيه باب إال باب بستان قرب املنظرة التي تنحر حتتها

 .الضحايا

o  ثم باب املراتب بينه وب  دجلة نحو غلويت سهم يف رشقي احلريم 

رص وهو الذي تقام ومجيع ما يشتمل عليه هذا السور من دور العامة وحماهلا وجامع الق

 ..فيه اجلمعة ببغداد يسمى احلريم

وب  هذا احلريم املشتمل عىل منازل الرعية وخاص دار اخلالفة الذي ال يرشكه فيه أحد 

 .(1)«سور آخر يشتمل عىل دور اخلالفة وبسات  ومنازل نحو مدينة كبرية

* * * 

                                                 
 .251، 2/252ياقوت احلموي: معجم البلدان  (1)
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 نص االعتقاد القادري

  

 :(1) عز وجلجيب عىل اإلنسان أن يعلم أن اهلل»

وال ولدا  ةوحده ال رشيك له مل يلد ومل يولد ومل يكن له كلوا أحد مل يتخذ صاحب -1

 .ومل يكن له رشيك يف امللك

 .وهو أول مل يزل وآخر ال يزال -2

 .قادر عىل كل يشء غري عاجز عن يشء إذا أراد شيئا قال له كن فيكون -2

م وال عِ طر  تأخذه سنة وال نوم يُ غنى غري حمتاج إىل يشء ال اله إال هو احلي القيوم ال -4

 .معَ طر يُ 

 .ال يستوحش من وحده وال يأنس بيشء وهو الغنى عن كل يشء -5

ال ختلله الدهور وا زمان وكيف تغريه الدهور وا زمان وهو خالق الدهور  -6

وا زمان والليل والنهار والضوء والظلمة والسموات وا رض وما فيها من 

 .ا فيهام وكل يشء حي أو موات أو مجادأنواع اخللق والرب والبحر وم

كان ربنا وحده ال يشء معه وال مكان حيويه فخلق كل يشء بقدرته وخلق العرش  -7

 .فاستوى عليه كيف شاء وأراد ال استقرار راحة كام يسرتيح اخللق ،ال حلاجته إليه

رض  ومدبر ما فيهام ومن يف الرب والبحر وال مدبر غريه وهو مدبر السموات وا  -2

وال حافظ سواه يرزقهم ويمرضهم ويعافيهم ويميتهم وحيييهم واخللق كلهم 

 .املالئكة والنبيون واملرسلون واخللق كلهم أمجعون ،عاجزون

 بصريوهو السميع بسمع وال ،وهو القادر بقدرة والعامل بعلم أزيل غري مستلاد -1

 .ببرص يعرف صلتهام من نلسه ال يبلغ كنههام أحد من خلقه

                                                 
 قمنا بالتقسيم والرتقيم لغرض التيسري والتوضيح. (1)
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 .م ال بآلة خملوقة كآلة املخلوق متكلم بكال -12

وكل صلة وصف هبا نلسه  ال يوصف إال بام وصف به نلسه أو وصله به نبيه  -11

 .فهي صلة حقيقية ال جمازية ملسو هيلع هللا ىلصأو وصله هبا رسوله 

عىل  ملسو هيلع هللا ىلصم أن كالم اهلل تعاىل غري خملو  تكلم به تكليام وأنزله عىل رسوله لَ عر ويُ  -12

وتاله حممد عىل  ملسو هيلع هللا ىلصفتاله جربيل عىل حممد  ،لسان جربيل بعد ما سمعه جربيل منه

 بتالوة املخلوق  خملوقا  نه ذلك رِص ومل يَ  ،أصحابه وتاله أصحابه عىل ا مة

فهو غري خملو  فبكل حال متلوا وحملوظا  ،به الكالم بعينه الذي تكلم اهلل

ومن قال إنه خملو  عىل حال من ا حوال فهو كافر حالل  .ومكتوبا ومسموعا

 .د االستتابة منهالدم بع

ويعلم أن اإليامن قول وعمل ونية وقول باللسان وعمل با ركان واجلوارح  -12

 وهو ذو أجزاء ،يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ،يزيد وينقص .وتصديق به

ال اهلل وأدناها إماطة ا ذى عن الطريق واحلياء شعبة إجزائه ال إله أوشعب فأرفع 

 .منزلة الرأس من اجلسدمن اإليامن والصرب من اإليامن ب

واإلنسان ال يدري كيف هو مكتوب عند اهلل وال بامذا  تم له فلذلك يقول مؤمن  -14

ن شاء اهلل وأرجو أن أكون مؤمنا وال يُضه االستثناء والرجاء وال يكون هبام إ

 .شاكا وال مرتابا  نه يريد بذلك ما هو مغيب عنه عن أمر آخرته وخامتته

اهلل تعاىل ويعمل خلالص وجهه من أنواع الطاعات  وكل يشء يتقرب به إىل -15

فهو كله من اإليامن منسوب إليه وال يكون لإليامن هناية  ،فرائضه وسننه وفضائله

 .أبدا  نه ال هناية لللضائل وال للمتبوع يف اللرائض أبدا

كلهم ونعلم أهنم خري اخللق بعد  ملسو هيلع هللا ىلصوجيب أن حيب الصحابة أصحاب النبي  -16

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

أبو بكر الصديق ثم عمر بن  ملسو هيلع هللا ىلصن خريهم كلهم وأفضلهم بعد رسول اهلل وأ -17

اخلطاب ثم عثامن بن علان ثم عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهم ويشهد للعرشة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصباجلنة ويرتحم عىل أزواج رسول اهلل 
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 .ومن سب سيدتنا عائشة ريض اهلل عنها فال حظ له يف اإلسالم -12

ال يدخل يف يشء شجر بينهم ويرتحم عىل إال خريا و وال يقول يف معاوية  -11

ِلرر َلنَا ﴿ :مجاعتهم، قال اهلل تعاىل ِدِهمر َيُقوُلوَن َربَّنَا اغر َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمن َبعر

َوانِنَا الَِّذيَن َسبَُقوَنا بِاإِلياَمِن َوالَ جَترَعلر يِف ُقُلوبِنَا ِغال   ِللَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك  َوإِلخر

ِحيمٌ رَ  ٍر ﴿وقال فيهم  ﴾ُؤوٌف رَّ َوان ا َعىَل رُسُ نَا َما يِف ُصُدوِرِهم ِمنر ِغلٍّ إِخر َوَنَزعر

تََقابِلِ َ   .﴾مُّ

وال يكلر برتك يشء من اللرائض غري الصالة املكتوبة وحدها فإنه من تركها من  -22

غري عذر وهو صحيح فار، حتى  رج وقت ا خرى فهو كافر وإن مل جيحدها 

وال يزال كافرا  «ب  العبد والكلر ترك الصالة فمن تركها فقد كلر» :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

عليه  لَّ َص فإن مات قبل أن يندم ويعيد أو يضمر أن يعيد مل يُ  ،حتى يندم ويعيدها

 .وحرش مع فرعون وهامان وقارون وأيب بن خلف

  .وسائر ا عامل ال يكلر برتكها وإن كان يلسق حتى جيحدها -21

اجلامعة الذي من متسك به كان عىل احلق املب  وعىل منهاج الدين هذا قول أهل السنة و

 .ن شاء اهلل تعاىلإ والطريق املستقيم ورجا به النجاة من النار ودخول اجلنة

هلل ولكتابه ولرسوله : »قال ؟ملن يا رسول اهلل :قيل «الدين النصيحة» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 

جاءته موعظة من اهلل تعاىل يف دينه فإهنا نعمة  أيام عبد» :وقال  ،«والئمة املسلم  ولعامتهم

ال كانت حجة عليه من اهلل ليزداد هبا إثام ويزاد هبا من اهلل إن قبلها يشكر وإليه فإمن اهلل سيقت 

 .«سخطا

وغلر لنا وجلميع  ،جعلنا اهلل آلالئه من الشاكرين ولنعامئه ذاكرين وبالسنة معتصم 

 .(1)املسلم 

* * * 

                                                 
 وما بعدها. 15/222ابن اجلوزي: املنتظم  (1)

وملزيد من التلصيل واإلفادة بشأن االعتقاد القادري، ُينظر: د. عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطيف: 

(، ذو احلجة 21راسة وتعليق، وهو بحث منشور يف جملة جامعة أم القرى، العدد )االعتقاد القادري د

 .ها1427
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 العسكريةعن النظم 

  

 :(1)كتبه حممد عادل

شكل الدولة احلديثة القائم يف كثري من دول العامل اليوم قائم عىل عدة أفكار أو مبادئ 

سبيل املثال مبدأ مسئولية الدولة  ثابتة يعتربها الكل من املسّلامت، من ضمن هذه املبادئ عىل

إن الناس تلوم احلكومة، إن مل عن توفري احتياجات الناس، إن انقطعت املياه أو الكهرباء ف

يف املجتمعات  إلخ. هذا مبدأ غري موجود مثال   ...تتوافر اخلدمة الطبية يلوم الناس احلكومة

 القبلية حيث ال يوجد هيئة بعينها مسئولة عن توفري احتياجات الناس.

ك من ضمن املبادئ التي جاءت هبا الدولة احلديثة فكرة )مركزية العنف(، بمعنى أن هنا

هيئات معينة من حقها أن متلك وتستخدم السالح، هذه اهليئات هي الرشطة واجليش، هذا 

 القانون. عىلالعنف يلرتض أن يوجه إىل أعداء الدولة أو اخلارج  

ا سلحة  امعنى )مركزية العنف( أنه ليس من حق املواطن  حيازة السالح، وخصوص  

فئة معينة فقط هي  عىل اهذه ا شياء تصري حكر  الثقيلة مثل الدبابات والطائرات احلربية، 

اهليئات العسكرية، وهي جتمع لعدد كبري من ا فراد املنظم  الذين يصري من حقهم التدرب 

 استخدام السالح والقتال. عىل

الثورات يف الدول احلديثة، فأول يشء تلكر  إنه عند النظر إىل :يقول حممد حسن  هيكل

لذي قاام باه،  ناه عاادة ماا يكاون اجلايش هاو الاذي قاام باالثورة )أو فيه هو اجليش والدور ا

االنقالب( أو هو الذي أجهضها  نه أكرب قاوة يف الدولاة، وينلارد بحياازة الساالح واملعرفاة 

 بكيلية استخدامه والتنظيم الذي يسمح له باستخدام هذه القوة.

ثري من املميزات إال أن هذا الرغم من أن اللكرة قد تبدو منطقية للكثريين وهلا الك عىل

                                                 
 http://www.nahdaislah.com ةاملصدر: موقع رابطة النهضة واإلصالح املرصي (1)
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ما  :عن باقي املجتمع بقوة غري مسبوقة، السؤال هنا هو امعناه وجود فئة من الناس تنلرد دون  

الذي يمنع هذه اللئة أو بعض أفرادها من استخدام هذه القوة غري املتوافرة لغريهم يف خدمة 

 مصاحلهم وأغراضهم الشخصية؟

 لح الدولة وحولوها خلدمتهم هم؟ماذا لو رفضوا استخدام القوة لصا

السياسي ، وهلذا توصف النظم العسكرية يف كتب  ىهذه النقطة هي أحد اهلواجس لد

(. لو عرفنا أن النظم اآلمنة ُتعرف عىل أهنا Insecure Systemsالسياسة بأهنا )نظم غري آمنة 

لعسكرية بأهنا غري النظم التي ليس لدهيا ما ختاف منه،  مكننا أن نلهم سبب وصف النظم ا

 آمنة. 

النظم العسكرية تعا  باستمرار من اخلوف من أن حياول بعض أعضائها أو كلهم 

 استخدام القوة لتحقيق أغراض أخرى غري التي يريدها السياسيون أو تريدها الدولة.

يف النظم العسكرية احلديثة هناك عدة مبادئ وأساليب تم وضعها وتطبيقها ملنع هذا 

او من أن حيدث، وسنتعرض يف هذا املقال هلذه ا ساليب ونحاول أن نحللها السيناري  .مع 

 إلغاء القدرة على التفكري والنقد: (1

حد اللقاءات ب  هنري كيسينجر وألكسندر هايج، رئيس أركان اجليش ا مريكي، أيف 

جية قال هنري كيسينجر: إن العسكري  جمرد حيوانات غبية تستخدم يف السياسة اخلار

 Military men are just dumb stupid animals to be used asكعساكر الشطرنج 

pawns in foreign policy كيسينجر كان مستشار ا من القومي ا مريكي ثم وزير .

خارجية أمريكا، ولكنه قبلها كان حيمل دكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة هارفارد وكان 

 دريس العلوم السياسية يف اجلامعة. له أدوار أكاديمية يف ت

للشخصية  امن العلم، وانعكاس   ابل حيمل قدر   اشخصي   اما قاله هنري كيسينجر ليس رأي  

ا للانظم السياساية احلديثاة، فقاط هاو خماتلط باال مبااالة هناري  ااملناسبة للنظم العساكرية طبق 

 كيسينجر بمشاعر اآلخرين وعدم اهتاممه بتجميل آرائه.

ن نتخيل أن اجليش ا مريكي يف عهد كيسينجر كان يضم أشخاصا ملكرين فلنحاول أ

ذوي توجهات أخالقية، هل كان اجليش وقتها سينلذ سياسة كيسينجر يف فيتنام؟ الحظ أن 
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بعض الناس رفضوا التجنيد اإلجباري يف اجليش ا مريكي وتعرضوا للعقوبات لرفضهم أن 

 فيتنام. يشاركوا يف احلرب عىل

كالي املالكم املعروف، الذي سامهت مبادئه الدينية يف  عيلهؤالء كان حممد  أحد أشهر

تكوين هذا الرأي لديه، ولكن مل يكن هذا رأي قادة اجليش ا مريكي وضباطه. اجليش 

ا مريكي وضباطه كانوا بالضبط كام وصلهم كيسينجر، عساكر شطرنج يف سياسته 

 أن يكون حمدود الذكاء والتلكري.اخلارجية، ومن يلرتض فيه هذا الدور البد 

همة يف تكون اآلراء ميف فرتة املراهقة، وهي فرتة  االنظم العسكرية احلديثة تأخذ شاب  

وا فكار، وتعزله عن احلياة فال يسمع ا خبار اليومية، ال حيتك بأرسته، ال يسمع سوى 

يف التدريبات عىل وحمارضات عن طاعة القائد، وتركيز « صلا وانتباه» تعليامت من نوعية

جوانب القوة اجلسدية، ومع إمهال تنمية العقل، بل إن العوامل اجلسدية عند انتقاء 

 العسكري  هي ا ساس، وليست العوامل العقلية والشخصية.

تلكري، قال عباد الوهااب  ىيف حتليله النسيا  املواطن ا مريكي وراء اإلعالم بدون أدن

يكي يارتك البيات يف فارتة املراهقاة فاال تصاري لدياه مرجعياة إن السبب هو أن ا مر :املسريي

يعرف هبا الصواب من اخلطأ. هو  رج للمجتمع فريى الكثري من ا شياء وا فكاار دون أن 

تكون لدياه أرسة تللارت ماا ياراه لتخاربه بالصاواب واخلطاأ. يف ا رسة التلرقاة با  الصاواب 

فقااط باالحتكاااك باا  املراهااق وأرستااه، واخلطااأ ال يكااون بشااكل مبااارش كاملحااارضات، باال 

احلااديث حااول مائاادة الغااداء عااام حاادث يف الكليااة اليااوم، مناقشااة ا حااداث السياسااية مااع 

رائااه آإلااخ. كاال هااذه وسااائل تساااهم يف فلاارتة مااا يااراه املراهااق وتساااهم يف تكااون  ... ا ب

 ومعرفة الصواب من اخلطأ.

تصري مرجعيته هي اإلعالم. اإلعالم ولكن ح  تنعدم ا رسة و رج املرء للمجتمع، 

فيام بعد مرحلة املراهقة ويصري  ىيتعلق املرء باإلعالم حت ااخلطأ، ونلسي  و  ربه بالصواب

 اإلعالم بالنسبة له مصدر مرجعية ال ينتقد وال يلرتض فيه اخلطأ أو التضليل.

مع ككل، عن الرتبية العسكرية. عزل اإلنسان عن املجت نلس اليشء يف رأيي ينطبق عىل

أرسته، عن أصدقائه، عن ا خبار اليومية، عن وسائل االتصال املختللة، كل هذه عوامل 

جتعله يتلقى ما ُيلقى إليه بدون تلكري، وما يلقى إليه يكون عادة التعليامت العسكرية التي 
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 ا بد. تقدس القائد وتلغي التلكري اللردي وبالتدريج تصري هذه شخصيته إىل

ذي يلكر، والذي يمتلك مرجعية أخالقية راسخة عادة ما يكون مشكلة العسكري ال

 للنظام السيايس،  ن السياسة يف الغالب ختلو من ا خال  بدرجة كبرية. 

 ن.وربام أشهر مثال للعسكري  امللكرين وا زمة التي يمكن أن يشكلوها هم العسكري  النازي

إحلا  أبنائها كضباط باجليش، بعد أن يمروا  يف أملانيا كان من عادة ا رس ا رستقراطية

برتبية أخالقية وثقافية وعقلية جيدة، وكان االلتحا  باجليش مصدر فخر ملثل هذه ا رس. 

ربام هلذا تنلرد العسكرية النازية بأكرب كم من العباقرة العسكري  الذين اجتمعوا جليش واحد 

انشتاين، العباقرة الذي وضعوا خطط يف التاريخ، عباقرة من أمثال باولوس، روميل، م

اكتسحت أوروبا يف أيام، والذين لوال عدم سامع هتلر هلم يف املراحل املتأخرة من احلرب 

 العامل كله. جلعلوا الصليب املعقوف يرفرف عىل

املشكلة أن هؤالء العباقرة مل يتقبلوا ما يقوم به هتلر من قمع وإبادة وديكتاتورية، فقاموا 

تياله الشهرية باسم )مؤامرة اجلنراالت(. يف هذه املؤامرة قام أحد الضباط الذين بمحاولة اغ

حيُضون اجتامعات هتلر العسكرية، بوضع حقيبة هبا قنبلة موقوتة حتت منضدة االجتامعات 

من اجلبهة. لكن قام أحد الضباط يف االجتامع  ثم غادر االجتامع بحجة أنه ينتظر اتصاال  

لها خلف عمود من الرخام، وح  انلجرت القنبلة تلقى هذا العمود بتحريك احلقيبة ونق

 االنلجار، فأصيب هتلر لكنه مل يمت.

درس  االضابط الذي وضع القنبلة اسمه كالوس فون ستافنربج، كان أرستقراطي  

. يف صغره اقتنع امتدين   االللسلة والتاريخ واللغة الالتينية يف صغره، كام كان كاثوليكي  

املثل والقيم  عىلملانية قائمة أدولة  إىلأديب أملا  هو )جايورجا(، الذي كان يدعو بكتابات 

وصله بأنه )مل يكن  إىلا خالقية، تقود العامل هبذه القيم وا خالقيات. كل هذا دفع البعض 

نموذجا للعسكري التقليدي(. باقي ا شخاص الذين دبروا املؤامرة كانوا عىل نلس الدرجة 

 اللكري وا خالقي، بل إن بعضهم كانوا من الدارس  يف جامعة كامربيدج!من الرقي 

، بعد أن بدأ االكتساح 1144همة هي أن حماولة االغتيال متت عام م ىخرأنقطة 

السوفيتي من الرش  بعد معركة ستالينجراد وبعد أن قام احلللاء باإلنزال الشهري يف 
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نتهت بالنسبة  ملانيا وصار املوضوع موضوع نورماندي يف فرنسا. وقتها كانت احلرب قد ا

املخاطرة بحياهتم لقتل هتلر؟ ح  سأل  إىلوقت قبل سقوط أملانيا، فام الذي يدفع الضباط 

اجلبهة الرشقية التي حتارب  عىلأحد الضباط الصغار هيننج فون تريسكو، قائد ا ركان 

يف  اكان ا مر يستحق امليض قدم  السوفيت وأحد اجلنراالت الذين دبروا املؤامرة، عام إذا 

)وهو ما حدث  احماولة االغتيال، والتي إن فشلت ستتسبب يف اإلطاحة بأعناقهم مجيع  

. هؤالء ال يموتون يف احلرب، بل اباللعل(، أجاب بأن ستة عرش ألف شخص يقتلون يومي  

يمكن اختصاره  يقتلهم النازيون يف املعتقالت ومعسكرات اإلبادة اجلامعية. بالتايل كل يوم

من زمن احلرب جدير باستغالله. مل يكن هذا رأي فون تريسكو وحده، كل املتآمرين كانوا 

أشخاصا يؤمنون باملثل العليا، وكانوا يرون أهنم إن مل يتحركوا فلن يستطيعوا العيش 

 ومواجهة أنلسهم وضامئرهم.

لتي يمكن أن يشكلها ا زمة ا عىلحماولة اغتيال هتلر ومن شاركوا فيها نموذج صارخ 

العسكري املثقف، ذو التوجهات ا خالقية يف النظم السياسية اللاسدة. بعكس املثقل  

التقليدي  الذين ال يملكون إال الكتابة واحلديث، هؤالء يمتلكون السالح والتنظيم والقدرة 

 عىل اللعل بأقي قوة ممكنة.

التلكري والنقد  عىلسكري  وقدرهتم من هنا يمكننا أن نلهم أمهية أن تكون ثقافة الع

ومرجعيتهم ا خالقية بسيطة وحمدودة، ويمكننا أن نلهم ملاذا يتم منع التعليم الديني 

يف املؤسسات وهيئات التدريب العسكرية. عادة ما يتوارث العسكريون  اواللكري عموم  

يها من أمثال هنري هذه التقاليد دون أن يلهموا السبب وراءها، ولكن علامء السياسة وواضع

 كيسينجر يعرفون السبب وهيمهم أن حيافظوا عىل هذا الوضع كام هو.

، بغض النظر Authoritarianعادة ما توصف النظم العسكرية بأهنا نظم تقدس القائد 

عن كلاءة هذا القائد أو موهبته. ما دام هو قائد فهو شخص له مكانة خاصة بدون تساؤل عام 

 حه هذه املكانة.من

الكثري منهم  عىلوسط قادة هتلر الذين رضبنا هبم املثل يف الذكاء، كان من الصعب  ىحت

التمرد عىل هتلر بسبب قسم الوالء الذي يقسمونه يف اجليش النازي، والذي يعرف باسم 
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، وليس للدستور أو االوالء غري املرشوط هلتلر شخصي   عىلقسم هتلر، والذي يقسمون فيه 

 دولة أو  ي مبادئ أو قيم.لل

ح  عرض اجلنراالت خطة اغتيال هتلر عىل روميل رفض أن يشارك فيها، ولكنه يف 

نلس الوقت مل يرشد عنهم، وقال هلم إنه عىل استعداد للقيام بأي دور يليد أملانيا إن استطاعوا 

انيا تنهار وأن اغتيال هتلر. وقتها كان روميل قد اعتزل احلرب وتكونت لديه قناعة بأن أمل

هتلر هو سبب اهنيارها، هلذا مل يرفض فكرة اغتياله، ولكنه يف نلس الوقت مل يستطع أن 

يتجاوز ما تربى عليه يف جيش من الوالء للقائد أيا ما كان غباء هذا القائد أو سوء نواياه. ح  

م با مر ومل عل عىلاملتآمرين، عرف النازيون أن روميل كان  عىلفشلت املؤامرة وتم القبض 

 بالتايل خريه النازيون ب  االنتحار وب  املحاكمة العلنية فانتحر بتناول السم.و يبلغ عنه،

، أحد العباقرة العسكري  Manstienمع مانشتاين  اكان متكرر   انلس ا مر تقريب  

رغم النازي  والذي كان العقل املدبر وراء خطة احتالل فرنسا، واقتحام خط ماجينو. عىل ال

أن هتلر ال يصلح لقيادة اجليش وقيادة أملانيا، وعىل الرغم من خالفاته  امن أنه كان مقتنع  

االسرتاتيجية الكثرية معه، والتي أقاله هتلر بسببها من اجليش، فإنه رفض أن يشارك يف 

مؤامرة اجلنراالت ورفض أن حياول اغتيال هتلر  ن تقديس القائد واحرتامه الذي تربى 

وإن اقتنع أنه يسري بالبلد  ى اجليش وقف كحائل نليس ب  مشاركته يف اغتياله حتعليه يف

 اهلاوية. إىلواجليش 

الدولة الرومانية القديماة كانات أول املجتمعاات التاي قادمت تصاورا للدولاة احلديثاة، 

 ىحادإوجيشها. كان اخلوف من انقالب العساكري  بتنظيمها اإلداري، نظمها الديمقراطية 

القوان  التي كانات ساائدة  عىلالنقاط ا ساسية يف اللكر السيايس الروما  وبالتايل انعكس 

 يف الدولة الرومانية.

أحد هذه القوان  كان ينص عىل أن قائد اجليش ال يتوىل القيادة  كثر من سنة، بعدها 

ه العسكرية وكلاءته. وحتى يف أثناء هذه السنة، كانت القيادة يرتك اجليش مهام كانت قدرات

ويف أيام املعارك  امقسمة ب  شخص ، القرارات االسرتاتيجية واخلطط تكون باتلاقهام مع  

 القيادة ليوم، ويف اليوم الذي يليه يتوىل اآلخر القيادة. يتوىل كل منهام
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االتصاالت يف يد أقلية من الشعب وهم ، كان جيعل اخمتلل   اشاه إيران كان يتبع أسلوب  

االتصاالت ال تسمح للبهائي  باالنقالب،  ن أدوات االتصاالت  عىلالبهائيون، فالسيطرة 

ليست أسلحة أو دبابات، ويف نلس الوقت ال يمكن لباقي فصائل اجليش التحرك يف حركة 

التصاالت يف يد أقلية شاملة إال إن كانت لدهيم نظم اتصاالت تسمح بتنسيق حتركهم. كون ا

جيعل احتامل اجتامعهم عىل هدف واحد مع باقي فصائل اجليش )الذين كانوا من الشيعة( 

 .اضعيل   احتامال  

حركات التنقالت الدورية يف اجليوش، حيث يتم نقل  امن ضمن ا ساليب املألوفة أيض  

أن يظل جمموعة العسكري  ب  الوحدات العسكرية كل عدة سنوات، والتي هتدف لتلادي 

امن ا شخاص   يف مكان واحد مما يسمح بتكوين مراكز قوة داخل اجليوش. مع 

للعسكري الذي ملع نجمه أكثر من الالزم، وكان يوليوس  اكان يوليوس قيرص نموذج  

نوا مشكلة للجيش الروما ، حارب الغال وانترص عليهم بعد أن كا اعسكري   اقيرص قائد  

من الغالي  بربع مليون جندي   مليونعىل للدولة الرومانية. يف حربه معهم انترص قيرص 

أضعاف. يف هذه احلرب اخرتع قيرص أسلوب  ةبثامني افقط، أي أهنم كانوا يلوقونه عدد  

ن فاكتشف ثغرة يف حصارهم أرسل منها قوات حتارص وحصار احلصار، حيث حارصه الغالي

حتارصه، وهي تقنية عسكرية مل يسبقه هلا أحد. عبقرية قيرص العسكرية كانت  القوات التي

 عىلن نابليون بونابرت بعد مئات السن  إ ىحتومازالت حمل إعجاب ودراسة من الكثريين، 

موت قيرص، كان يطلب من الرسام  أن يرسموه وعيل رأسه تاج من أغصان الشجر مثل 

 بقدراته العسكرية. ابقيرص وانبهار   الذي كان قيرص يرتديه، تشبها منه

أن  عىلشهرة قيرص وثقة جنوده فيه وإعجاهبم به هي التي شجعته بعد إهناء حرب الغال 

يطالب باحلكم، يف دولة مر عليها مخسامئة عام مل حيكمها ملك أو رئيس وإنام حيكمها نظام 

كلي أن يتهم فيها ديمقراطي نواته الرئيسية جملس شيوخ منتخب من الشعب، دولة كان ي

ليتم قتله بأعنف الطر  املمكنة. ولكن قيرص عاد من  اأحدهم بأنه يسعي  ن يكون ملك  

احلرب بجيشه ليقتحم روما ويقتحم جملس الشيوخ ويعلن نلسه كأول إمرباطور يف الدولة 

 الرومانية، ويسقط مخسامئة عام من الديمقراطية التي كان الرومان يزهون هبا، والتي كانت
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 أحد أسباب استعالئهم عىل باقي الشعوب.

عادة ما  شى السياسيون أن يظهر يف النظم العسكرية شخص متميز يصري نقطة إهلام 

ملن حوله ويقودهم لتحقيق ما يريده هو. هلذا ال تعرتف النظم العسكرية بعالمات التميز 

ياس ليس له عالقة اجلميع، وجتعل مقياس الرتقي أي مق عىل اموحد   االلردي، فتلرض زي  

 بالعوامل الشخصية مثل ا قدمية.

 عىلفكرة ا قدمية تلغي الكلاءة، تلغي االعرتاف بأن هناك أشخاصا أقدر من غريهم 

القيادة وأن هناك أشخاصا أقدر من غريهم عىل وضع اخلطط االسرتاتيجية، باختصار تلغي 

 من غريهم. اا أكثر متيز  االعرتاف بأن هناك اختالفات ب  ا شخاص وأن هناك أشخاص

بالطبع ال يمكن إلغاء التميز اللردي وإمهاله بصورة مطلقة،  ن هذا ضد الطبيعة 

، وبسبب هذا الصدام مع املنطق ومع ااإلنسانية وضد استمرار أي نظام أيا ما كان عموم  

راتب العليا الطبيعة البرشية وطبيعة تكوين اجلامعات، يتم ا خذ بالتميزات اللردية فقط يف امل

عندها، عادة ما يقوم السياسيون بعزل العسكري  الذين يلمع  ىحتمن النظم العسكرية، و

  ن يقودوا النظام العسكري لغري ما يريده السياسيون. نجمهم بشكل يمثل احتامال  

نع أي شكل تعرف النظم العسكرية بعقوباهتا الصارمة والتي هتدف للرض الطاعة وم

. ، بل ا مر يعود إىل جيوش الرومان قديام  امن أشكال التمرد واالنشقا . ا مر ليس جديد  

عىل سبيل املثال ح  يتمرد فيلق أو مجاعة كبرية العدد ويتم احتواء التمرد، يكون من الصعب 

 ىقتل كل أفرادها  هنم سيقللون من عدد اجليش بشكل ضخم، هلذا يتم تطبيق عقوبة تسم

وال أعرف هلا ترمجة عربية. يف هذه العقوبة يقوم كل عرشة  Decimationباإلنجليزية 

عرشة أحجار  عىلأشخاص من اجلامعة التي قامت بالتمرد بمد أيدهيم يف كيس قاميش حيتوي 

 و رج كل منهم بحجر. 

كل هذه ا حجار أبيض اللون ما عدا واحد فقط أسود. اجلندي الذي  رج باحلجر 

املوت! هذا ترهيب  ىحتباملطار ، حيث يتم تكسري عظامه  اود يف يده يتم قتله رضب  ا س

 عىل اخلط العام الذي يرسمه القادة. لكل من تسول له نلسه أن  رج ولو قليال  
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 خامتة:

مل يأت نموذج الدولة احلديثة يف الدول العربية واإلسالمية بربملانه وحكومته وجيشه من 

 ام ، بل هو مأخوذ من النموذج الغريب، ومثل أشياء كثرية يف حياتنا حالي  فكر العرب أو املسل

أخذنا النموذج الغريب كله دون أن نلر  ب  املليد والضار ودون أن نلهم ملاذا تم وضع 

 النموذج هبذه الصورة دون غريها.

والء يف عهد املسلم  ا وائل كان الوالء لللكرة قبل أن يكون للقائد أو للدولة، ال

لإلسالم ومبادئه وليس للخليلة، هلذا مل يكن املسلمون  شون انقالبات من اجليش وقادته، 

 اوهلذا كنا نرى الكلاءة كمقياس اختيار للقادة وليس ا قدمية. كان االقتناع باللكرة أساس  

لالنخراط يف اجليش، هلذا كان الكثري من الناس يتنقلون ب  جيش عيل ومعاوية، واعتزل 

أن يمنعهم، ومل حياول أن يعاقب من  ض الناس اللريق ، ومل حياول عيل بن أيب طالب بع

يرغب يف ترك جيشه،  ن أساس االنخراط يف اجليوش وقتها كان االقتناع باللكرة وليس 

 الوالء لألشخاص.

وهلذا كان من الطبيعي أن يطيع اجلنود قادهتم أثناء املعارك،  ن القادة كانوا يستحقون 

الكلاءة، و ن اجلنود والقادة متلقون عىل املبادئ العامة،  عىلالقيادة،  نه تم اختيارهم بناء 

 وا هداف التي يعمل من أجلها اجليش.

من البدهي أن النظم العسكرية القديمة ال تصلح اليوم الختالف شكل الدولة، ونوعية 

أخذ ما جاء من الغرب وننقله ولكن هذا ليس معناه أن ن،إلخ ...ا سلحة وطبيعة املعارك

 تلكري. ىبحذافريه دون أدن

علينا أن نلكر يف نموذج للنظم العسكرية تأخذ أفضل ما يف النظم العسكرية احلديثة 

، مثل فكرة اختيار اوالقديمة، نظم تتلق مع ا ساسيات اإلسالمية يف اإلدارة ويف احلياة عموم  

رات أخرى، وفكرة أن تنمية العامل أصلح شخص لكل منصب بغض النظر عن أي اعتبا

ا خالقي والعقيل هو أهم ما يمكن أن تقدمه  ي إنسان أيا ما كانت وظيلته وموقعه يف 

احلياة، وا هم من هذا أن مثل هذا اإلنسان هو من أهم ا شياء التي يمكن أن تقدمها 

للمجتمع.
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